
  

NC opslag en transport 

Altijd een passende oplossing! 

Óók voor: 

 Werkbanken “OP MAAT” 

 Schuifladekasten 

 Lade indelingsmaterialen 

 Gereedschapsborden 

 Gereedschapshaken 

 Werkbladen 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

 

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.  

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool,       
minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de   
lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze     
laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft           
gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een 
laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik. 

Na het elektrostatisch opbrengen van de lak wordt deze in een oven bij 180 tot 200 °C      

gedroogd en uitgehard. 

Standaardkleuren: 

RAL 5012 (lichtblauw)          

(bestelnummer: …………./04) 

 

RAL 7035 (lichtgrijs)         

(bestelnummer: …………./07) 

Speciale kleuren: 

Tegen geringe meerprijs is het moge-

lijk uw kasten, schuifladen, deuren en 

de meeste andere onderdelen te  

leveren in een RAL kleur naar keuze. 

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk. 
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04 -   7  NC-gereedschapswagens                0            

08 - 11  NC-roldeurkasten        0   -                     

09 - 15        NC-universele opbergsystemen                     0 -      

16 - 20  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK30     

21 - 25  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK40   

26 - 30  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. ISO-SK50   

31 - 35  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. VDI-40    

36 - 40  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. HSK-50      

41 - 45  diverse bestelvoorbeelden t.b.v. HSK-63      

00 - 46  NC-tafelstandaard     0 -     

 

Voor het opbergen en vervoeren van de vaak kostbare NC-gereedschappen e.d., bieden wij u een 

uitgebreid programma. Variërend van gereedschapswagens, roldeurkasten tot rekken. 

Naast tal van bestelvoorbeelden, praktisch gesorteerd per type gereedschapshouder, heeft u    

natuurlijk altijd de mogelijkheid om e.e.a. zelf samen te stellen. 

 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 

index 
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NC - gereedschapswagen 

Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van duwhandgreep 

De zijpanelen zijn voorzien van verticale sleuven in een raster van 

25:25 mm, voor het inhaken van de diverse accessoires.                    

2 x rubber bokwielen en 2 x zwenkwielen  (geremd),  ø 150 mm. 

NC - gereedschapswagen (max. belast. tot 500 kg) 

lengte  breedte hoogte artikelnr. 

765 mm 508 mm 880 mm          30-10100200 - 

250 mm  00 mm                       

veiligheidsbeugel 

lengte  hoogte   artikelnr. 

600 mm 270 mm   30-10428     

verstelbaar legbord (incl. rubbermat) max. 50 kg. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

600 mm 305 mm 30 mm 30-10407    

600 mm 465 mm 30 mm 30-10411200 - 

aflegplateau (incl. rubbermat)  max. 50 kg. 

496 mm 312 mm 30 mm 30-10207   

documentenhouder 

370 mm 46 mm 180 mm 30-10418   

gereedschapswisselraam (562 mm breed) 

A  nuttige z. greep  met greep 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

155 mm 135 mm 30-41360 30-41361   

155 mm 095 mm 30-41362 30-4136320               

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

B 

A 

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B      artikelnr. 

horizontaal     30-44180   

schuin 20°     30-4418120               
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NC - gereedschapswagen 

inzetraam  met 3 rijen 

584 mm 447 mm 80 mm 30-45336   

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

      aant. gereedschappen aantal houders aantal houders  

type gereedschap  artikelnr. per houder   voor 30-41360 voor 30-45336 

ISO-SK 25   30-51025       4 stuks   5 stuks  15 stuks   

ISO-SK 30   30-51030       1 stuks   8 stuks  24 stuks   

ISO-SK 40   30-51040       1 stuks   8 stuks  24 stuks  

ISO-SK 45   30-51045       1 stuks   6 stuks  18 stuks 

ISO-SK 50   30-51050       1 stuks   5 stuks  15 stuks 

 

HSK 32   30-51432       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

HSK 40   30-51440       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

HSK 50   30-51450       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

HSK 63   30-51463       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

HSK 80   30-51480       1 stuks   6 stuks  18 stuks 

HSK 100   30-51499       1 stuks    5 stuks  15 stuks 

 

CAPTO C3   30-51603       4 stuks   4 stuks  12 stuks 

CAPTO C4   30-51604       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

CAPTO C5   30-51605       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

CAPTO C6   30-51606       1 stuks   7 stuks  21 stuks 

CAPTO C8   30-51608       1 stuks   6 stuks  18 stuks 

 

VDI 20    30-51120       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

VDI 30    30-51130       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

VDI 40    30-51140       1 stuks   8 stuks  24 stuks 

VDI 50    30-51150       1 stuks   6 stuks  18 stuks 

VDI 60    30-51160       1 stuks   5 stuks  15 stuks 

 

058 mm   30-50058       -- -- --   8 stuks  24 stuks 

065 mm   30-50065       -- -- --   8 stuks  24 stuks 

075 mm   30-50075       -- -- --   7 stuks  21 stuks 

087 mm   30-50087       -- -- --   6 stuks  18 stuks 

105 mm   30-50105       -- -- --   5 stuks  15 stuks 

120 mm   30-50120       -- -- --   4 stuks  12 stuks 
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NC - gereedschapswagen 

Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van duwhandgreep 

De zijpanelen zijn voorzien van verticale sleuven in een raster van 

25:25 mm, voor het inhaken van de diverse accessoires.                    

2 x rubber bokwielen en 2 x zwenkwielen  (geremd),  ø 150 mm. 

NC - gereedschapswagen (max. belast. tot 500 kg) 

lengte  breedte hoogte artikelnr. 

1080 mm 692 mm 970 mm          30-10400200 - 

veiligheidsbeugel 

lengte  hoogte   artikelnr. 

600 mm 270 mm   30-10428     

verstelbaar legbord (incl. rubbermat) max. 50 kg. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

600 mm 305 mm 30 mm 30-10407    

600 mm 465 mm 30 mm 30-10411200 - 

600 mm2 665 mm 30 mm 30-10415 

documentenhouder 

370 mm 46 mm 180 mm 30-10418   

gereedschapswisselraam (562 mm breed) 

A  nuttige z. greep  met greep 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

155 mm 135 mm 30-41360 30-41361   

155 mm 095 mm 30-41362 30-4136320               

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

B 

A 

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B      artikelnr. 

horizontaal     30-44180   

schuin 20°     30-4418120               

hangend gereedschapsframe (600 mm) 

ø 51/36 mm      56 mm     11  33-74311   

ø 63/50 mm      56 mm       9  33-74409  

ø 82/63 mm      72 mm       7  33-74457 

ø 98/80 mm      84 mm       5  33-74505  

ø 112/80 mm    100 mm200 -    5  33-74515 

schacht diepte  aantal O artikelnr. 
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NC - gereedschapswagen 

raamdragers (set van 2)     D 

584 mm 447 mm 80 mm 30-10422   

      artikelnr. 

      aant. gereedschappen aantal houders aantal houders  

type gereedschap  artikelnr. per houder   voor 30-41360 voor 30-43436 

ISO-SK 25   30-51025       4 stuks   5 stuks  20 stuks   

ISO-SK 30   30-51030       1 stuks   8 stuks  32 stuks   

ISO-SK 40   30-51040       1 stuks   8 stuks  32 stuks  

ISO-SK 45   30-51045       1 stuks   6 stuks  24 stuks 

ISO-SK 50   30-51050       1 stuks   5 stuks  20 stuks 

 

HSK 32   30-51432       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

HSK 40   30-51440       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

HSK 50   30-51450       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

HSK 63   30-51463       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

HSK 80   30-51480       1 stuks   6 stuks  24 stuks 

HSK 100   30-51499       1 stuks    5 stuks  20 stuks 

 

CAPTO C3   30-51603       4 stuks   4 stuks  16 stuks 

CAPTO C4   30-51604       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

CAPTO C5   30-51605       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

CAPTO C6   30-51606       1 stuks   7 stuks  28 stuks 

CAPTO C8   30-51608       1 stuks   6 stuks  24 stuks 

 

VDI 20    30-51120       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

VDI 30    30-51130       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

VDI 40    30-51140       1 stuks   8 stuks  32 stuks 

VDI 50    30-51150       1 stuks   6 stuks  24 stuks 

VDI 60    30-51160       1 stuks   5 stuks  20 stuks 

 

058 mm   30-50058       -- -- --   8 stuks  32 stuks 

065 mm   30-50065       -- -- --   8 stuks  32 stuks 

075 mm   30-50075       -- -- --   7 stuks  28 stuks 

087 mm   30-50087       -- -- --   6 stuks  24 stuks 

105 mm   30-50105       -- -- --   5 stuks  20 stuks 

120 mm   30-50120       -- -- --   4 stuks  16 stuks 

D 

C 

inzetraam  met 4 rijen    C 

584 mm 596 mm 80 mm 30-43436   

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

D 

C 
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NC - roldeurkast 

Gelaste plaatstalen constructie, voorzien van een roldeur met licht-

grijze kunststof lamellen. Voorzien van een cilinderslot incl. 2     

sleutels. Dubbelwandige zijwanden, binnenzijde geperforeerd t.b.v. 

het inhaken van wissel- en inzetramen, legborden en schuifladen. 

NC - kastromp met roldeuren 635 mm diep 

                                                  nuttige                                   

breedte hoogte hoogte artikelnr. 

1040 mm 1450 mm 1130 mm   30-39145   

1040 mm 2000 mm 1680 mm 30-39200200 - 

ladenblokkeerstang 

inbouwhoogte    artikelnr. 

1000 mm     30-39310   

1450 mm     30-39314     

1625 mm     30-39316     

palletsokkel 

1023 mm 582 mm 100 mm 05-23810   

verstelbaar legbord (max. 200 kg) 

983 mm 590 mm 35 mm 30-38028   

gereedschapswisselraam (4 banen) 

A                  

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

890 mm 596 mm 80 mm 30-43454                  

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

B 

A 

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B      artikelnr. 

schuin 20°     30-3807220               

Noodzakelijk bij het gebruik van schuifladen en/of 

uitschuifbare legborden. Voorkomt het gevaar van 

het uitschuiven van meerdere laden en/of uit-

schuifbare legborden tegelijkertijd. 

palletsokkel afdekplaat 

1023 mm 582 mm 100 mm 05-35410   

breedte    hoogte artikelnr. 

A 
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NC - roldeurkast 

schuifladen (belastbaar tot 200 kg.) 100% 

075 mm  054 mm  30-38076    

100 mm  079 mm  30-38101   

150 mm  129 mm   200 - 30-38151 

uitschuifbaar legbord (max. 200 kg) 100% 

918 mm 459 mm 75 mm 30-38985   

fronthoogte        nuttige hoogte  artikelnr. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

gereedschapswisselraam (inhaakbaar) 

A                   

breedte hoogte diepte  artikelnr. 

946 mm 135 mm 155 mm 30-41540                   

B 

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B      artikelnr. 

horizontaal     30-44180   

schuin 20°     30-4418120                

A 

inzetraam voor schuifladen (3 banen) 

A                   

breedte diepte  lade  artikelnr. 

890 mm 447 mm 459x918 mm 30-43354                   

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B        

kegellengte  hoogte  artikelnr. 

080 - 160 mm  135 - 165 mm  30-43310      

185 - 220 mm  195 - 225 mm  30-4331720                

B 

A 

h
o

o
gte 
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Lade indelingsmaterialen            

Schuifladenkasten  1023 x 572 mm (bxd)           Bestelvoorbeelden                     54x27Eh 

lade indelingen 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   08-50034 

  6 stuks 3-delige borengoten               

10 stuks tussenschotten                        

12 stuks 4-delige borengoten      

30 stuks tussenschotten 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   08-50234 

  6 stuks 2-delige borengoten               

06 stuks tussenschotten                       

06 stuks 3-delige borengoten               

10 stuks tussenschotten                        

06 stuks 4-delige borengoten      

15 stuks tussenschotten 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-51407  

100 mm   08-51410 

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  

12 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm 

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-53407  

100 - 125 mm   08-53410 

150 mm   08-53415 

200 mm   08-53420     

04 stuks gleufschotten (27Eh)               

02 stuks scheidingsschotten (9Eh)       

03 stuks scheidingsschotten (12Eh) 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-53707   

100 - 125 mm   08-53710   

200 - 250 mm  00 mm                      

07 stuks gleufschotten (27Eh)               0  

12 stuks scheidingsschotten (6Eh)          

02 stuks scheidingsschotten (9Eh) 

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-53807   

100 - 125 mm   08-53810    

 

    8 stuks gleufschotten (27Eh)                

012 stuks scheidingsschotten (6Eh)       

0      

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   08-58407   

100 - 125 mm   08-58410   

150 mm   08-58415  

4 stuks scheidingswanden (27Eh)                

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-51207 

100 mm   08-51210 

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm               

 

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   08-53507  

100 - 125 mm   08-53510  

150 mm   08-53515  

200 mm   08-53520 

300 mm   08-53530    

05 stuks gleufschotten (27Eh)                

12 stuks scheidingsschotten (9Eh)              
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NC - roldeurkast 

     aantal  aantal houders aantal houders   aantal houders         

type gereedschap artikelnr. per houder voor 30-41540 voor 30-43354 voor 30-43454 

ISO-SK 25  30-51025 4 stuks 08 stuks  24 stuks  32 stuks         

ISO-SK 30  30-51030 1 stuks 14 stuks  39 stuks     52 stuks         

ISO-SK 40  30-51040 1 stuks 14 stuks  39 stuks    52 stuks         

ISO-SK 45  30-51045 1 stuks 11 stuks  30 stuks   40 stuks         

ISO-SK 50  30-51050 1 stuks 09 stuks  24 stuks  32 stuks 

 

HSK 32  30-51432 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks        

HSK 40  30-51440 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks        

HSK 50  30-51450 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks        

HSK 63  30-51463 1 stuks 14 stuks  39 stuks   52 stuks        

HSK 80  30-51480 1 stuks 10 stuks  27 stuks   36 stuks        

HSK 100  30-51499 1 stuks 08 stuks  24 stuks  32 stuks 

 

CAPTO C3  30-51603 4 stuks 07 stuks  21 stuks   28 stuks   

CAPTO C4  30-51604 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks   

CAPTO C5  30-51605 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks   

CAPTO C6  30-51606 1 stuks 12 stuks  33 stuks   44 stuks   

CAPTO C8  30-51608 1 stuks 10 stuks  27 stuks  36 stuks 

 

VDI 20   30-51120 1 stuks 16 stuks  42 stuks   56 stuks         

VDI 30   30-51130 1 stuks 14 stuks  39 stuks   52 stuks         

VDI 40   30-51140 1 stuks 14 stuks  39 stuks   52 stuks         

VDI 50   30-51150 1 stuks 11 stuks  30 stuks   40 stuks         

VDI 60   30-51160 1 stuks 09 stuks  24 stuks  32 stuks 

 

058 mm  30-50058  -- -- --  16 stuks  42 stuks  56 stuks        

065 mm  30-50065  -- -- --  14 stuks  39 stuks  52 stuks        

075 mm  30-50075  -- -- --  12 stuks  33 stuks  44 stuks        

087 mm  30-50087  -- -- --  10 stuks  27 stuks  36 stuks        

105 mm  30-50105  -- -- --  08 stuks  24 stuks  32 stuks        

120 mm  30-50120  -- -- --  07 stuks  21 stuks  28 stuks 
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NC-roldeurkasten  

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten 

      artikelnr. 

              33-39145-01  

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-01   

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-02   

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-02   

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-03   

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-03   

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:               
2 verstelbare legborden 

uitgevoerd met:              
4 verstelbare legborden       

uitgevoerd met:              
2 schuifladen 75 mm       

1 schuiflade 100 mm          

1 schuiflade 150 mm         

1  ladenblokkerstang 

uitgevoerd met:                             
1 verstelbare legbord      

1 schuiflade 75 mm            

2 schuifladen 100 mm         

1 uitschuifbaar legbord       

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:              
1 verstelbare legbord         

1 schuiflade 75 mm           

2 schuifladen 150 mm       

1 uitschuifbaar legbord      

uitgevoerd met:               
1 verstelbare legbord          

2 schuifladen 75 mm           

1 schuiflade 100 mm           

1 schuiflade 150 mm            

1 ladenblokkeerstang 



13 

NC - universeel opbergsysteem 

Universeel opbergsysteem gemaakt van plaatstaal. 

Solide wanden aan beide zijden voorzien van een sleufraster voor 

het bevestigen van wissel- en inzetramen, verstelbare legborden en 

schuifladen. Het is mogelijk om aan een basiseenheid één of    

meerdere aanbouwdelen te monteren. 

Vleugeldeuren met cilinderslot incl. 2 sleutels.          

De benodigde bevestigingsmaterialen worden meegeleverd. 

NC - universeel basisdeel 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

660 mm 610 mm 2000 mm   30-36020   - 

NC - universeel aanbouwdeel 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

630 mm 610 mm 2000 mm   30-36023   - 

NC - universeel basisdeel met vleugeldeur 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

660 mm 635 mm 2000 mm   30-36220   - 

NC - universeel aanbouwdeel met vleugeldeur 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

630 mm 635 mm 2000 mm   30-36223   - 

NC - universeel basisdeel met vensterdeur 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

660 mm 635 mm 2000 mm   30-36420   - 

NC - universeel aanbouwdeel met vensterdeur 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

630 mm 635 mm 2000 mm   30-36423   - 
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NC - universeel opbergsysteem 

schuifladen (belastbaar tot 80 kg.) 85-90% 

075 mm  061 mm  30-26075    

100 mm  077 mm  30-26100   

150 mm  127 mm   200 - 30-26150 

uitschuifbaar inzetraam (max. 80 kg) 85-90% 

459 mm 505 mm 100 mm 30-26110   

front  nuttige hoogte  artikelnr. 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

inzetraam (4 banen) 

A                   

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

584 mm 596 mm 80 mm 30-43436                   

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B        

      artikelnr. 

080 - 160 mm  135 - 165 mm  30-26072                      

gereedschapswisselraam (562 mm breed) 

A  nuttige z. greep  met greep 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

155 mm 135 mm 30-41360 30-41361   

155 mm 095 mm 30-41362 30-4136320                

B 

A 

raamdragers (set van 2) incl. bevestigingsmateriaal 

B      artikelnr. 

horizontaal     30-44180   

schuin 20°     30-4418120                

A 

B 

verstelbaar legbord  

600 mm 600 mm 35 mm 30-26062   

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

rubbermat  

600 mm 600 mm 03 mm 30-26064   

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

Schuifladen en uitschuifbare inzetramen mogen uit 

veiligheidsredenen alleen in combinatie met      

tenminste één legbord gemonteerd worden. 
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NC - universeel opbergsysteem 

     aantal  aantal houders aantal houders   aantal houders         

type gereedschap artikelnr. per houder voor 30-41360 voor 30-43336 voor 30-26110 

ISO-SK 25  30-51025 4 stuks 05 stuks  15 stuks  12 stuks         

ISO-SK 30  30-51030 1 stuks 08 stuks  24 stuks     21 stuks         

ISO-SK 40  30-51040 1 stuks 08 stuks  24 stuks    21 stuks         

ISO-SK 45  30-51045 1 stuks 06 stuks  18 stuks   18 stuks         

ISO-SK 50  30-51050 1 stuks 05 stuks  15 stuks  12 stuks 

 

HSK 32  30-51432 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks        

HSK 40  30-51440 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks        

HSK 50  30-51450 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks        

HSK 63  30-51463 1 stuks 08 stuks  24 stuks   21 stuks        

HSK 80  30-51480 1 stuks 06 stuks  18 stuks   15 stuks        

HSK 100  30-51499 1 stuks 05 stuks  15 stuks  12 stuks 

 

CAPTO C3  30-51603 4 stuks 04 stuks  12 stuks   12 stuks   

CAPTO C4  30-51604 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks   

CAPTO C5  30-51605 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks   

CAPTO C6  30-51606 1 stuks 07 stuks  21 stuks   18 stuks   

CAPTO C8  30-51608 1 stuks 06 stuks  18 stuks  15 stuks 

 

VDI 20   30-51120 1 stuks 08 stuks  24 stuks   24 stuks         

VDI 30   30-51130 1 stuks 08 stuks  24 stuks   21 stuks         

VDI 40   30-51140 1 stuks 08 stuks  24 stuks   21 stuks         

VDI 50   30-51150 1 stuks 06 stuks  18 stuks   18 stuks         

VDI 60   30-51160 1 stuks 05 stuks  15 stuks  12 stuks 

 

058 mm  30-50058  -- -- --  08 stuks  24 stuks  24 stuks        

065 mm  30-50065  -- -- --  08 stuks  24 stuks  21 stuks        

075 mm  30-50075  -- -- --  07 stuks  21 stuks  18 stuks        

087 mm  30-50087  -- -- --  06 stuks  18 stuks  15 stuks        

105 mm  30-50105  -- -- --  05 stuks  15 stuks  12 stuks        

120 mm  30-50120  -- -- --  04 stuks  12 stuks  12 stuks 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-30 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 32 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-13 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 24 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-23 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 24 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-53 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 32 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 40 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-73 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 56 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-83 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-30 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 48 st. ISO-SK-30 houders          30-10400-23 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 72 st. ISO-SK-30 houders          30-10400-33 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 80 st. ISO-SK-30 houders          30-10400-43 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 80 st. ISO-SK-30 houders          30-10400-53 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 



18 

NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  ISO-SK-30 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 70 st. ISO-SK-30 houders          30-39145-23 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 112 st. ISO-SK-30 houders          30-10100-23 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 56 st. ISO-SK-30 houders          30-39145-33 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 84 st. ISO-SK-30 houders          30-39200-33 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 28 st. ISO-SK-30 houders          30-39145-43 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 56 st. ISO-SK-30 houders          30-39200-43 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-30 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36020-11 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36020-22 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36220-11 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36220-22 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36420-11 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 96 st. ISO-SK-30 houders          30-36420-22 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-30 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37020-11 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37020-22 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37220-11 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37220-22 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37420-11 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 192 st. ISO-SK-30 houders          30-37420-22 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 32 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-14 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 24 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-24 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 24 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-54 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 32 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-64 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 40 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-74 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 56 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-84 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 48 st. ISO-SK-40 houders          30-10400-24 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 72 st. ISO-SK-40 houders          30-10400-34 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 80 st. ISO-SK-40 houders          30-10400-44 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 80 st. ISO-SK-40 houders          30-10400-54 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 
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NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  ISO-SK-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 70 st. ISO-SK-40 houders          30-39145-24 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 112 st. ISO-SK-40 houders          30-10100-24 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 56 st. ISO-SK-40 houders          30-39145-34 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 84 st. ISO-SK-40 houders          30-39200-34 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 28 st. ISO-SK-40 houders          30-39145-44 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 56 st. ISO-SK-40 houders          30-39200-44 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36020-31 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36020-32 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36220-31 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36220-32 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36420-31 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 96 st. ISO-SK-40 houders          30-36420-32 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 



25 

NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37020-31 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37020-32 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37220-31 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37220-32 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37420-31 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 192 st. ISO-SK-40 houders          30-37420-32 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 



26 

NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 20 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-15 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 15 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-25 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 15 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-55 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 20 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-65 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 25 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-75 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 35 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-85 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 



27 

NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen ISO-SK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 30 st. ISO-SK-50 houders          30-10400-25 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 45 st. ISO-SK-50 houders          30-10400-35 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 50 st. ISO-SK-50 houders          30-10400-45 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 50 st. ISO-SK-50 houders          30-10400-55 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 



28 

NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  ISO-SK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 40 st. ISO-SK-50 houders          30-39145-25 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 64 st. ISO-SK-50 houders          30-10100-25 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 32 st. ISO-SK-50 houders          30-39145-35 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 48 st. ISO-SK-50 houders          30-39200-35 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 16 st. ISO-SK-50 houders          30-39145-45 

     

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 32 st. ISO-SK-50 houders          30-39200-45 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 



29 

NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36020-41 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36020-42 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36220-41 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36220-42 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36420-41 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 60 st. ISO-SK-50 houders          30-36420-42 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  ISO-SK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37020-41 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37020-42 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37220-41 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37220-42 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37420-41 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 120 st. ISO-SK-50 houders          30-37420-42 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen VDI-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 24 st. VDI-40 houders             30-10100-16 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 18 st. VDI-40 houders                   30-10100-26 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 18 st. VDI-40 houders                    30-10100-56 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 24 st. VDI-40 houders                    30-10100-66 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 30 st. VDI-40 houders                    30-10100-76 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 42 st. VDI-40 houders                    30-10100-86 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen VDI-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 36 st. VDI-40 houders                    30-10400-26 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 54 st. VDI-40 houders                    30-10400-36 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 60 st. VDI-40 houders                    30-10400-46 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 60 st. VDI-40 houders                    30-10400-56 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 



33 

NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  VDI-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 50 st. VDI-40 houders                    30-39145-26 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 80 st. VDI-40 houders                    30-10100-26 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 40 st. VDI-40 houders                    30-39145-36 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 60 st. VDI-40 houders                    30-39200-36 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 20 st. VDI-40 houders          30-39145-45 200 - 

     

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 40 st. VDI-40 houders                    30-39200-46 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 



34 

NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  VDI-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 96 st. VDI-40 houders           30-36020-51 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 96 st. VDI-40 houders               30-36020-52 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 96 st. VDI-40 houders                    30-36220-51 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 96 st. VDI-40 houders                    30-36220-52 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 96 st. VDI-40 houders                    30-36420-51 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 96 st. VDI-40 houders                    30-36420-52 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 



35 

NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  VDI-40 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 192 st. VDI-40 houders                    30-37020-51 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 192 st. VDI-40 houders                    30-37020-52 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 192 st. VDI-40 houders                    30-37220-51 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 192 st. VDI-40 houders                    30-37220-52 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 192 st. VDI-40 houders                    30-37420-51 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 196 st. VDI-40 houders                    30-37420-52 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 



36 

NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen HSK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 32 st. HSK-50 houders             30-10100-17 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 24 st. HSK-50 houders                   30-10100-27 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 24 st. HSK-50 houders                    30-10100-57 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 32 st. HSK-50 houders                    30-10100-67 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 40 st. HSK-50 houders                    30-10100-77 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 56 st. HSK-50 houders                    30-10100-87 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 



37 

NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen HSK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 48 st. HSK-50 houders                    30-10400-27 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 72 st. HSK-50 houders                    30-10400-37 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 80 st. HSK-50 houders                    30-10400-47 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 80 st. HSK-50 houders                    30-10400-57 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 



38 

NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  HSK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 70 st. HSK-50 houders                    30-39145-27 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 112 st. HSK-50 houders          30-10100-27 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 56 st. HSK-50 houders                    30-39145-37 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 84 st. HSK-50 houders                    30-39200-37 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 28 st. HSK-50 houders                    30-39145-47 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 56 st. HSK-50 houders                    30-39200-47 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 



39 

NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  HSK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 96 st. HSK-50 houders           30-36020-61 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 96 st. HSK-50 houders               30-36020-62 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 96 st. HSK-50 houders                    30-36220-61 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 96 st. HSK-50 houders                    30-36220-62 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 96 st. HSK-50 houders                    30-36420-61 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 96 st. HSK-50 houders                    30-36420-62 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  HSK-50 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 192 st. HSK-50 houders          30-37020-61 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 192 st. HSK-50 houders          30-37020-62 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 192 st. HSK-50 houders          30-37220-61 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 192 st. HSK-50 houders          30-37220-62 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 192 st. HSK-50 houders          30-37420-61 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 196 st. HSK-50 houders          30-37420-62 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen HSK-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-10   

incl. 24 st. HSK-63 houders             30-10100-18 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-20   

incl. 18 st. HSK-63 houders                   30-10100-28 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-50   

incl. 18 st. HSK-63 houders                    30-10100-58 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-60   

incl. 24 st. HSK-63 houders                    30-10100-68 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10100-70   

incl. 30 st. HSK-63 houders                    30-10100-78 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) gereedschapswagen  (1077 x 508 x 880 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10100-80   

incl. 42 st. HSK-63 houders                    30-10100-88 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
3 gereedschapswisselraam      

3 sets raamdragers (20°)       

1 verstelbaar legbord met       

0 rubbermat 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
1 gereedschapswisselraam      

1 sets raamdragers (20°)         

1 inzetraam met 3 rijen       

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 

uitgevoerd met:                 
1 aflegplateau met rubber   
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 3 rijen 
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NC-gereedschapswagen   

Bestelvoorbeelden  NC-gereedschapswagen HSK-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-20   

incl. 36 st. HSK-63 houders                    30-10400-28 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-30   

incl. 54 st. HSK-63 houders                    30-10400-38 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-10400-40   

incl. 60 st. HSK-63 houders                    30-10400-48 

      artikelnr. 

gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) gereedschapswagen  (1080 x 692 x 970 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-10400-50   

incl. 60 st. HSK-63 houders                    30-10400-58 

uitgevoerd met:                 
2 verstelbare legborden        

0 met rubber                      
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

2 sets raamdrager                  

1 inzetraam met 4 banen 

uitgevoerd met:                 
1 verstelbaar legbord            

0 met rubber                      
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 inzetraam met 4 banen 
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NC-roldeurkasten   

Bestelvoorbeelden  NC-roldeurkasten  HSK-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-20   

incl. 50 st. HSK-63 houders                    30-39145-28 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-20   

incl. 80 st. HSK-63 houders                    30-10100-28 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-30   

incl. 40 st. HSK-63 houders                    30-39145-38 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-30   

incl. 60 st. HSK-63 houders                    30-39200-38 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-39145-40   

incl. 20 st. HSK-63 houders                    30-39145-48 

      artikelnr. 

roldeurkast  (1040 x 635 x 1450 mm) roldeurkast  (1040 x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-39200-40   

incl. 40 st. HSK-63 houders                    30-39200-48 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
5 gereedschapswisselraam      

5 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 uitschuifbaar legbord 

uitgevoerd met:                 
6 gereedschapswisselraam      

6 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 150 mm 

uitgevoerd met:                 
2 gereedschapswisselraam      

2 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 ladenblokkeerstang 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°)          

1 schuiflade 100 mm                 

1 schuiflade 150 mm                 

1 uitschuifbaar legbord             

1 ladenblokkeerstang 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  HSK-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36020-01   

incl. 96 st. HSK-63 houders           30-36020-71 

      artikelnr. 

universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (660  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36020-02   

incl. 96 st. HSK-63 houders               30-36020-72 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36220-01   

incl. 96 st. HSK-63 houders                    30-36220-71 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (660  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-36220-02   

incl. 96 st. HSK-63 houders                    30-36220-72 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-36420-01   

incl. 96 st. HSK-63 houders                    30-36420-71 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (660  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-36420-02   

incl. 96 st. HSK-63 houders                    30-36420-72 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
12 gereedschapswisselraam      

12 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
4 gereedschapswisselraam      

4 sets raamdragers (20°) 
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NC-universeel opbergsysteem   

Bestelvoorbeelden  NC-universeel opbergsysteem  HSK-63 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37020-01   

incl. 192 st. HSK-63 houders          30-37020-71 

      artikelnr. 

universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) universeel kast  (1290  x 610 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37020-02   

incl. 192 st. HSK-63 houders          30-37020-72 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37220-01   

incl. 192 st. HSK-63 houders          30-37220-71 

      artikelnr. 

universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) universeel kast + deur (1290  x 635 x 2000 mm) 

zonder gereedschapshouders          30-37220-02   

incl. 192 st. HSK-63 houders          30-37220-72 

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-37420-01   

incl. 192 st. HSK-63 houders          30-37420-71 

      artikelnr. 

universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000) universeel kast + vensterdeur (1290  x 635 x 2000)

zonder gereedschapshouders          30-37420-02   

incl. 196 st. HSK-63 houders          30-37420-72 

200 - 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
24 gereedschapswisselraam      

24 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 

uitgevoerd met:                 
8 gereedschapswisselraam      

8 sets raamdragers (20°) 
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NC-tafelstandaard  

      artikelnr. 

zonder gereedschapshouders          30-23627   

tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) 

      artikelnr. 

incl. 24 st. ISO-SK30 houders          30-23627-03 

      artikelnr. 

tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) 

incl. 24 st. ISO-SK40 houders          30-23627-04 

      artikelnr. 

incl. 15 st. ISO-SK50 houders          30-23627-05 

      artikelnr. 

tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) 

incl. 18 st. VDI-40 houders                    30-23627-06 

      artikelnr. 

incl. 24 st. HSK-50 houders                    30-23627-07 

      artikelnr. 

tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) tafelstandaard  (588  x 500 x 255 mm) 

incl. 18 st. HSK-63 houders                    30-23627-08 
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aantekeningen 
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Voor informatie en advies: 

Famepla Nederland 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 245 14 14 

fax : 010 - 245 14 15  

info@famepla.nl 

www.famepla.nl 


