
  

Machinekasten 

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. 

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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     4 -   5 machinekasten 717 x 595 mm         

006 - 10     0   bestelvoorbeelden     

011 - 12 machinekasten 1431 x 595 mm   

013 - 18 bestelvoorbeelden     

000 - 19 ladenindelingen 36x27Eh    

020 - 21 machinekasten 717 x 748 mm (1000 mm)     

022 - 29 bestelvoorbeelden     

030 - 31 machinekasten 717 x 748 (ladensectie)      

032 - 34 bestelvoorbeelden         

035 - 36 machinekasten 1431 x 780 mm           

037 - 42 bestelvoorbeelden         

043 - 44 ladenindelingen 36x36Eh          

045 - 46 gereedschapshaken 

 

 

Voor het overzichtelijk, afsluitbaar en stofvrij opbergen van o.a. bevestigingsmaterialen,            

onderdelen, gereedschappen e.d. in de productie omgeving is de machinekast een van de meest 

praktische oplossingen.  

Optimaal gebruik maakt u er echter pas van als u de schuifladen inricht met in achtneming van 

uw specifieke omstandigheden, werkwijze en wensen. 

Daarom vind u in deze brochure vrijwel alle mogelijke indelingsmaterialen en bestelvoorbeelden 

voor het optimaal gebruik van uw machinekasten. 

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

index 
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kastromp 

Machinekasten       717 x 595 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 595 mm 1000 mm  16-31000      

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van 

een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot 

incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare 

legborden kunnen per 25 mm versteld worden. 

schuifladen                   85-90% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

050 mm   060 kg.  11-33050   

075 mm   080 kg.     11-33075   

100 mm   100 kg.    11-33100   

125 mm   100 kg.  11-33125    

150 mm   100 kg.  11-33150    

200 mm   100 kg   11-33200    

300 mm   100 kg.  11-33300 

36x27Eh 

schuifladen                        100% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

075 mm   200 kg.     11-33076   

100 mm   200 kg.    11-33101   

125 mm   200 kg.  11-33126    

150 mm   200 kg.  11-33151    

200 mm   200 kg   11-33201   

250 mm   200 kg   11-33251    

300 mm   200 kg.  11-33301 

uitschuifbaar legbord          85-90% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 459 mm 100 kg.  11-33984    

uitschuifbaar legbord               100% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 459 mm 200 kg.  11-33985    
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3-zijdige afrolrand           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 595 mm  20 mm  16-30025    

sokkels       8 

Machinekasten       717 x 595 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 540 mm 050 mm  05-43505   

717 mm 540 mm 130 mm  05-43513      

36x27Eh 

palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 560 mm 100 mm  05-13510    

afdekplaat palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 506 mm 100 mm  05-33610    

rubbermat 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

712 mm 590 mm   3 mm   16-30022    

bodemplaat           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

651 mm 465 mm  55 mm  11-30034    

verstelbaar legbord           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 467 mm  35 mm  33-52028    

geperforeerde achterwand    (608 mm boven de kast)  85-

breedte   hoogte  hoogte artikelnr.   

717 mm 1104 mm  35 mm  10-30100    

haken op pagina’s 45-46 

afdekblad gemelamineerd85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 600 mm  28 mm  11-30014    

afdekblad linoleum85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 600 mm  28 mm  11-30016    
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Machinekasten       717 x 595 mm           

36x27Eh 

       artikelnr. 

                         16-31000-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)            

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

3 schuifladen 100 mm (85-90%) 

                         16-31000-07   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-31000-09   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

       artikelnr. 

                         16-31000-11   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 100 mm (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

                         16-31000-13   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-31000-17   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 
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Machinekasten       717 x 595 mm           

36x27Eh 

       artikelnr. 

                         16-31000-21   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

5 schuifladen 75 mm (85-90%)              

                         16-31000-29   

       artikelnr. 

                         16-31000-25   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (85-90%)              

                         16-31000-33   

- 250 mm  00 mm                       
gereedschapsinzetraam (3 banen)     8 

A                                                                                                

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 467 mm 050 mm  30-43336    

raamdragers (set van 2 stuks)     8 

B                                                                                                

voor kegellengte   hoogte  ho  artikelnr.   

080 - 160 mm  135 - 165 mm 050 mm 30-43310    

165 - 220 mm    195 - 225 mm   30-43317 
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Machinekasten       717 x 595 mm           

36x27Eh 

       artikelnr. 

                         16-31000-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

3 schuifladen 100 mm (100%) 

                         16-31000-08   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-31000-10   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 uitschuifbare legborden (100%) 

       artikelnr. 

                         16-31000-12   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 schuifladen 100 mm (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

                         16-31000-14   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-31000-18   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 
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Machinekasten       717 x 595 mm           

36x27Eh 

       artikelnr. 

                         16-31000-22   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)             

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

5 schuifladen 75 mm (100%)              

                         16-31000-30   

       artikelnr. 

                         16-31000-26   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

                         16-31000-34   

- 250 mm  00 mm                       
gereedschapsinzetraam (3 banen)     8 

A                                                                                                

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 467 mm 050 mm  30-43336    

raamdragers (set van 2 stuks)     8 

B                                                                                                

voor kegellengte   hoogte  ho  artikelnr.   

080 - 160 mm  135 - 165 mm 050 mm 30-43310    

165 - 220 mm    195 - 225 mm   30-43317 
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Machinekasten       717 x 595 mm           

36x27Eh 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 24 st. ISO-SK30 houders                  16-31000-73 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 24 st. ISO-SK40 houders                  16-31000-74 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 15 st. ISO-SK50 houders                  16-31000-75 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 18 st. VDI-40 houders                          16-31000-76 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 24 st. HSK-50 houders                          16-31000-77 

zonder gereedschapshouders                  16-31000-71   

incl. 18 st. HSK-63 houders                              16-31000-78 
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kastromp 

Machinekasten       1431 x 595 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 627 mm 1000 mm  16-51000      

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van 

een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot 

incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare 

legborden kunnen per 25 mm versteld worden. 

schuifladen                   85-90% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

050 mm   060 kg.  11-33050   

075 mm   080 kg.     11-33075   

100 mm   100 kg.    11-33100   

125 mm   100 kg.  11-33125    

150 mm   100 kg.  11-33150    

200 mm   100 kg   11-33200    

300 mm   100 kg.  11-33300 

36x27Eh(x2) 

schuifladen                        100% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

075 mm   200 kg.     11-33076   

100 mm   200 kg.    11-33101   

125 mm   200 kg.  11-33126    

150 mm   200 kg.  11-33151    

200 mm   200 kg   11-33201   

250 mm   200 kg   11-33251    

300 mm   200 kg.  11-33301 

uitschuifbaar legbord          85-90% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 459 mm 100 kg.  11-33984    

uitschuifbaar legbord               100% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 459 mm 200 kg.  11-33985    
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3-zijdige afrolrand           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 627 mm  20 mm  16-50025    

palletsokkel       8 

Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 560 mm 100 mm  05-23410    

afdekplaat palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 506 mm 100 mm  05-37810    

rubbermat 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1426 mm 622 mm   3 mm   16-50022    

verstelbaar legbord           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 467 mm  35 mm  33-52028    

geperforeerde achterwand    (608 mm boven de kast)  85-

breedte   hoogte  hoogte artikelnr.   

1431 mm 1104 mm  35 mm  10-70100    

haken op pagina’s 45-46 

afdekblad gemelamineerd85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

1431 mm 650 mm  28 mm  16-50014    

afdekblad linoleum85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

1431 mm 650 mm  28 mm  16-50016    
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Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         16-51000-01   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

6 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

6 schuifladen 100 mm (85-90%) 

                         16-51000-11   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-17   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

       artikelnr. 

                         16-51000-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (85-90%)              

                         16-51000-13   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-21   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 uitschuifbare legborden (85-90%) 
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Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         16-51000-23   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 100 mm (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

                         16-51000-29   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-37   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 150 mm (85-90%) 

       artikelnr. 

                         16-51000-25   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)              

uitgevoerd met:                              
01 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

10 schuifladen 75 mm (85-90%)              

                         16-51000-33   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-40   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 uitschuifbare legborden (85-90%) 



15 

Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         16-51000-02   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

6 uitschuifbaar legbord (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

6 schuifladen 100 mm (100%) 

                         16-51000-12   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-18   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

       artikelnr. 

                         16-51000-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

                         16-51000-14   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-22   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

4 uitschuifbare legborden (100%) 
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Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         16-51000-24   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 100 mm (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

                         16-51000-30   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-38   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 150 mm (100%) 

       artikelnr. 

                         16-51000-26   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

uitgevoerd met:                              
01 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

10 schuifladen 75 mm (100%)              

                         16-51000-34   

- 250 mm  00 mm                       

                         16-51000-41   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)              

4 uitschuifbare legborden (100%) 
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Machinekasten       1431 x 595 mm           

36x27Eh(x2) 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 48 st. ISO-SK30 houders                  16-51000-73 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 48 st. ISO-SK40 houders                  16-51000-74 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 30 st. ISO-SK50 houders                  16-51000-75 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 36 st. VDI-40 houders                            16-51000-76 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 48 st. HSK-50 houders                            16-51000-77 

zonder gereedschapshouders                  16-51000-71   

incl. 36 st. HSK-63 houders                            16-51000-78 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 
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Machinekasten   

      aant. gereedschappen aantal houders aantal houders  

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

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 

 

  58 mm   30-50058       -- -- --   8 stuks       24 stuks 0 

065 mm   30-50065       -- -- --   8 stuks       24 stuks 0 

075 mm   30-50075       -- -- --   7 stuks       21 stuks 0     

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

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

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

gereedschapsinzetraam (3 banen)     8 

A                                                                                                

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

 658 mm 467 mm 050 mm  30-43336    

raamdragers (set van 2 stuks)     8 

B                                                                                                

voor kegellengte   hoogte  ho  artikelnr.   

080 - 160 mm  135 - 165 mm 050 mm 30-43310    

165 - 220 mm    195 - 225 mm   30-43317 
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Machinekasten 

Schuifladenkasten  717 x 572 mm (bxd)           Bestelvoorbeelden                     36x27Eh 

lade indelingen 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-20004 

12 stuks 4-delige borengoten               

50 stuks tussenschotten 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   08-30034 

  3 stuks 3-delige borengoten               

12 stuks tussenschotten                       

09 stuks 4-delige borengoten               

36 stuks tussenschotten           

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-21405   

075 mm   07-21407  

100 mm   07-21410 

12 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  

06 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-21505    

075 mm   07-21507  

16 stuks kunststof bakjes 75 x 75 mm   

08 stuks kunststof bakjes 150 x 75 mm  

04 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   08-33305     

075 mm   08-33307   

100 - 125 mm   08-33310   

150 mm   08-33315 

200 - 250 mm   08-23220   

300 mm   08-23230 

  3 stuks gleufschotten (27Eh)               

08 stuks scheidingsschotten (9Eh) 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   08-33505     

075 mm   08-33507   

100 - 125 mm   08-33510   

150 mm   08-33515  

 

    5 stuks gleufschotten (27Eh)                

018 stuks scheidingsschotten (6Eh)       

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   08-38205     

075 mm   08-38207   

100 - 125 mm   08-38210   

150 mm   08-38215 

200 - 250 mm   08-38220   

300 mm  0 

  2 stuks scheidingswanden (27Eh)                
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kastromp 

Machinekasten       717 x 748 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 748 mm 1000 mm  15-31000      

717 mm 748 mm 1450 mm  15-31450   

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van 

een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot 

incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare 

legborden kunnen per 25 mm versteld worden. 

schuifladen                   85-90% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

050 mm   060 kg.  10-33050   

075 mm   080 kg.     10-33075   

100 mm   100 kg.    10-33100   

125 mm   100 kg.  10-33125    

150 mm   100 kg.  10-33150    

200 mm   100 kg   10-33200    

300 mm   100 kg.  10-33300 

36x36Eh 

schuifladen                        100% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

075 mm   200 kg.     10-33076   

100 mm   200 kg.    10-33101   

125 mm   200 kg.  10-33126    

150 mm   200 kg.  10-33151   

175 mm   200 kg.  10-33176 

200 mm   200 kg.  10-33201   

250 mm   200 kg.  10-33251    

300 mm   200 kg.  10-33301    

400 mm   200 kg.  10-33401 

uitschuifbaar legbord          85-90% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 100 kg.  10-33984    

uitschuifbaar legbord               100% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 200 kg.  10-33985    
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3-zijdige afrolrand           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 725 mm  20 mm  10-30025    

sokkels       8 

Machinekasten       717 x 748 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 693 mm 050 mm  05-43605   

717 mm 693 mm 130 mm  05-43613      

36x36Eh 

palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 659 mm 100 mm  05-13610    

afdekplaat palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 506 mm 100 mm  05-33610    

rubbermat 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

712 mm 720 mm   3 mm   10-30022    

bodemplaat           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

651 mm 618 mm  55 mm  10-30034    

verstelbaar legbord           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 620 mm  35 mm  33-72028    

geperforeerde achterwand    (608 mm boven de kast)  85-

breedte   hoogte  hoogte artikelnr.   

717 mm 1104 mm  35 mm  10-30100    

haken op pagina’s 45-46 

afdekblad gemelamineerd85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 750 mm  28 mm  10-30014    

afdekblad linoleum85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 750 mm  28 mm  10-30016    
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31000-01   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 150 mm (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

3 schuifladen 100 mm (85-90%) 

                         15-31000-07   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-11   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 100 mm (85-90%) 

       artikelnr. 

                         15-31000-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

                         15-31000-09   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-13   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat    

1 schuiflade 50 mm (85-90%)             

3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 150 mm (85-90%) 
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31000-25   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

                         15-31000-33   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-45   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuiflade 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 100 mm (85-90%) 

       artikelnr. 

                         15-31000-29   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 150 mm (85-90%)              

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 150 mm (85-90%)              

                         15-31000-39   

- 250 mm  00 mm                       
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31450-01   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 150 mm (85-90%)              

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
2 schuiflade 75 mm (85-90%)             

3 schuifladen 100 mm (85-90%) 

                         15-31450-07   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31450-33   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 100 mm (85-90%)              

       artikelnr. 

                         15-31450-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (85-90%)            

3 schuifladen 150 mm (85-90%      

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 schuiflade 100 mm (85-90%)           

1 uitschuifbaar legbord (85-90%)         

                         15-31450-13   

- 250 mm  00 mm                       
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31000-02   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 schuifladen 150 mm (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

3 schuifladen 100 mm (100%) 

                         15-31000-08   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-12   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

1 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 schuifladen 100 mm (100%) 

       artikelnr. 

                         15-31000-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

                         15-31000-10   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-14   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat    

1 schuiflade 50 mm (85-90%)             

3 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 150 mm (100%) 
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31000-26   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 uitschuifbare legborden (100%) 

                         15-31000-34   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31000-46   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuiflade 75 mm (100%)                 

2 schuifladen 100 mm (100%) 

       artikelnr. 

                         15-31000-30   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 150 mm (100%)              

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 150 mm (100%)              

                         15-31000-40   

- 250 mm  00 mm                       
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1020 mm 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 32 st. ISO-SK30 houders                  15-31000-73 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)            

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 32 st. ISO-SK40 houders                  15-31000-74 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 20 st. ISO-SK50 houders                  15-31000-75 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 24 st. VDI-40 houders                          15-31000-76 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 32 st. HSK-50 houders                          15-31000-77 

zonder gereedschapshouders                  15-31000-71   

incl. 24 st. HSK-63 houders                         15-31000-78 
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-31450-02   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 150 mm (100%)              

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
2 schuiflade 75 mm (100%)                  

3 schuifladen 100 mm (100%) 

                         15-31450-08   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-31450-34   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 100 mm (100%)              

       artikelnr. 

                         15-31450-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)              

3 schuifladen 150 mm (100%)        

uitgevoerd met:                            
3 schuifladen 75 mm (100%)              

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)         

                         15-31450-14   

- 250 mm  00 mm                       
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Machinekasten       717 x 748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

       artikelnr. 

machinekast met vleugeldeuren 1450 mm 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 32 st. ISO-SK30 houders                  15-31450-73 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 32 st. ISO-SK40 houders                  15-31450-74 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 20 st. ISO-SK50 houders                  15-31450-75 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 24 st. VDI-40 houders                          15-31450-76 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 32 st. HSK-50 houders                          15-31450-77 

zonder gereedschapshouders                  15-31450-71   

incl. 24 st. HSK-63 houders                       15-31450-78 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
2 schuifladen 75 mm (100%)                

2 schuifladen 100 mm (100%)                  

1 gereedschapsinzetraam 
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kastromp met ladensectie 

Machinekasten       717 x 748 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm       725/748 mm 1000 mm  15-41000       

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van 

een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot 

incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare 

legborden kunnen per 25 mm versteld worden. 

schuifladen                   85-90% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

050 mm   060 kg.  10-33050   

075 mm   080 kg.     10-33075   

100 mm   100 kg.    10-33100   

125 mm   100 kg.  10-33125    

150 mm   100 kg.  10-33150    

200 mm   100 kg   10-33200    

300 mm   100 kg.  10-33300 

36x36Eh 

schuifladen                        100% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

075 mm   200 kg.     10-33076   

100 mm   200 kg.    10-33101   

125 mm   200 kg.  10-33126    

150 mm   200 kg.  10-33151   

175 mm   200 kg.  10-33176 

200 mm   200 kg.  10-33201   

250 mm   200 kg.  10-33251    

300 mm   200 kg.  10-33301    

400 mm   200 kg.  10-33401 

uitschuifbaar legbord          85-90% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 100 kg.  10-33984    

uitschuifbaar legbord               100% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 200 kg.  10-33985    

nuttige hoogte                 

ladensectie : 150 mm 
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3-zijdige afrolrand           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 725 mm  20 mm  10-30025    

sokkels       8 

Machinekasten       717 x 748 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 693 mm 050 mm  05-43605   

717 mm 693 mm 130 mm  05-43613      

36x36Eh 

palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 659 mm 100 mm  05-13610    

afdekplaat palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 506 mm 100 mm  05-33610    

rubbermat 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

712 mm 720 mm   3 mm   10-30022    

bodemplaat           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

651 mm 618 mm  55 mm  10-30034    

verstelbaar legbord           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 620 mm  35 mm  33-72028    

geperforeerde achterwand    (608 mm boven de kast)  85-

breedte   hoogte  hoogte artikelnr.   

717 mm 1104 mm  35 mm  10-30100    

haken op pagina’s 45-46 

afdekblad gemelamineerd85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 750 mm  28 mm  10-30014    

afdekblad linoleum85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

717 mm 750 mm  28 mm  10-30016    



32 

Machinekasten       717 x 725/748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-41000-01   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 150 mm (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

5 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

                         15-41000-09   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-41000-37   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 schuiflade 100 mm (85-90%)             

1 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

       artikelnr. 

                         15-41000-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 150 mm (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 schuifladen 100 mm (85-90%) 

                         15-41000-11   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-41000-39   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat    

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

1 schuifladen 100 mm (85-90%)          

1 schuiflade 150 mm (85-90%) 
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Machinekasten       717 x 725/748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

                         15-41000-02   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 150 mm (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

5 schuifladen 75 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

                         15-41000-10   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-41000-38   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%) 

       artikelnr. 

                         15-41000-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

3 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 150 mm (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

1 schuifladen 100 mm (100%) 

                         15-41000-12   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-41000-40   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat    

2 schuifladen 75 mm (100%)              

1 schuifladen 100 mm (100%)            

1 schuiflade 150 mm (100%) 
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Machinekasten       717 x 725/748 mm           

36x36Eh 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met ladensectie en vleugeldeuren 1020 mm 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 32 st. ISO-SK30 houders                  15-41000-73 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 32 st. ISO-SK40 houders                  15-41000-74 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 20 st. ISO-SK50 houders                  15-41000-75 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 24 st. VDI-40 houders                          15-41000-76 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 32 st. HSK-50 houders                          15-41000-77 

zonder gereedschapshouders                  15-41000-71   

incl. 24 st. HSK-63 houders                        15-41000-78 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)                

1 schuiflade 100 mm (100%)              

1 uitschuifbaar legbord (100%)       

1 gereedschapsinzetraam 
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kastromp 

Machinekasten       1431 x 780 mm           

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 780 mm 1000 mm  15-51000      

Gelaste constructie van hoogwaardig plaatstaal, standaard voorzien van 

een ladenblokkeerinrichting. Uitgevoerd met een cilinder veiligheidsslot 

incl. 2 sleutels. Schuifladen, uitschuifbare legborden en de instelbare 

legborden kunnen per 25 mm versteld worden. 

36x36Eh(x2) 

schuifladen                   85-90% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

050 mm   060 kg.  10-33050   

075 mm   080 kg.     10-33075   

100 mm   100 kg.    10-33100   

125 mm   100 kg.  10-33125    

150 mm   100 kg.  10-33150    

200 mm   100 kg   10-33200    

300 mm   100 kg.  10-33300 

schuifladen                        100% 

fronthoogte      max. belasting     artikelnr.   

075 mm   200 kg.     10-33076   

100 mm   200 kg.    10-33101   

125 mm   200 kg.  10-33126    

150 mm   200 kg.  10-33151   

175 mm   200 kg.  10-33176 

200 mm   200 kg.  10-33201   

250 mm   200 kg.  10-33251    

300 mm   200 kg.  10-33301    

400 mm   200 kg.  10-33401 

uitschuifbaar legbord          85-90% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 100 kg.  10-33984    

uitschuifbaar legbord               100% 

breedte diepte         max. belasting  artikelnr.   

612 mm 612 mm 200 kg.  10-33985    
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3-zijdige afrolrand           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1431 mm 780 mm  20 mm  15-50025    

palletsokkel       8 

Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x36Eh(x2) 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 659 mm 100 mm  05-13610    

afdekplaat palletsokkel 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

717 mm 506 mm 100 mm  05-33610    

rubbermat 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

1426 mm 775 mm   3 mm   15-50022    

bodemplaat           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

651 mm 618 mm  55 mm  10-30034    

verstelbaar legbord           85-90% 

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

658 mm 620 mm  35 mm  33-72028    

geperforeerde achterwand    (608 mm boven de kast)  85-

breedte   hoogte  hoogte artikelnr.   

1431 mm 1104 mm  35 mm  10-70100    

haken op pagina’s 45-46 

afdekblad gemelamineerd85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

1431 mm 800 mm  28 mm  15-50014    

afdekblad linoleum85-90% 

breedte   diepte  hoogte  artikelnr.   

1431 mm 800 mm  28 mm  15-50016    
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Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x36Eh(x2) 

   

                         15-51000-01   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

6 uitschuifbaar legbord (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

                         15-51000-09   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-13   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 150 mm (85-90%) 

   

                         15-51000-05   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 uitschuifbare legborden (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

6 schuifladen 100 mm (85-90%)        

                         15-51000-11   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-21   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 150 mm (85-90%) 
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Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x36Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         15-51000-23   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 100 mm (85-90%) 

85-90% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 uitschuifbare legborden (85-90%) 

                         15-51000-45   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-41   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (85-90%)             

2 schuifladen 100 mm (85-90%)        

2 schuifladen 150 mm (85-90%) 

       artikelnr. 

                         15-51000-29   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 uitschuifbare legborden (85-90%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)              

                         15-51000-33   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-43   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (85-90%)             

4 schuifladen 100 mm (85-90%) 
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Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x36Eh(x2) 

   

                         15-51000-02   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

6 uitschuifbaar legbord (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

                         15-51000-10   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-14   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 150 mm (100%) 

   

                         15-51000-06   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 uitschuifbare legborden (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

6 schuifladen 100 mm (100%)        

                         15-51000-12   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-22   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 150 mm (100%) 
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Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x36Eh(x2) 

       artikelnr. 

                         15-51000-24   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 100 mm (100%) 

100% bestelvoorbeelden 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

4 uitschuifbare legborden (100%) 

                         15-51000-46   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-42   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

2 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)            

2 schuifladen 150 mm (100%) 

       artikelnr. 

                         15-51000-30   

- 250 mm  00 mm                       

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

4 schuifladen 75 mm (100%)              

4 uitschuifbare legborden (100%) 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

                         15-51000-34   

- 250 mm  00 mm                       

                         15-51000-44   

- 250 mm  00 mm                       

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

8 schuifladen 75 mm (100%)              

4 schuifladen 100 mm (100%) 
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Machinekasten       1431 x 780 mm           

36x37Eh(x2) 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

100% bestelvoorbeelden 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

       artikelnr. 

machinekast met schuifdeuren 1020 mm 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 64 st. ISO-SK30 houders                  15-51000-73 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 64 st. ISO-SK40 houders                  15-51000-74 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 40 st. ISO-SK50 houders                  15-51000-75 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 48 st. VDI-40 houders                            15-51000-76 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 64 st. HSK-50 houders                            15-51000-77 

zonder gereedschapshouders                  15-51000-71   

incl. 48 st. HSK-63 houders                            15-51000-78 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 

uitgevoerd met:                            
1 3-zijdige afrolrand met rubbermat  

6 schuifladen 75 mm (100%)              

2 schuifladen 100 mm (100%)             

2 uitschuifbare legborden (100%)        

2 gereedschapsinzetramen 
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Machinekasten   

      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 

gereedschapsinzetraam (4 banen)     8 

A                                                                                                

breedte   diepte  hoogte     artikelnr.   

 658 mm 594 mm 050 mm  30-43436    

raamdragers (set van 2 stuks)     8 

B                                                                                                

voor kegellengte   hoogte  ho  artikelnr.   

080 - 160 mm  135 - 165 mm 050 mm 30-43410    

165 - 220 mm    195 - 225 mm   30-43417 
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Machinekasten 

Schuifladen  612 x 612 mm (bxd)           Bestelvoorbeelden                                 36x36Eh 

lade indelingen 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-30002 

16 stuks 2-delige borengoten               

38 stuks tussenschotten 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-30003 

16 stuks 3-delige borengoten               

51 stuks tussenschotten             

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-30004 

16 stuks 4-delige borengoten               

64 stuks tussenschotten         

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-30034      

  8 stuks 3-delige borengoten                 0   

16 stuks tussenschotten         

08 stuks 4-delige borengoten          

24 stuks tussenschotten 

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-30234         

04 stuks 2-delige borengoten               

10 stuks tussenschotten       

08 stuks 3-delige borengoten        

20 stuks tussenschotten       

04 stuks 4-delige borengoten      

30 stuks tussenschotten  

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-31105     

075 mm   07-31107   

100 - 125 mm   07-31110  

    

32 stuks kunststof bakjes 150 x   75 mm

          

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-31205     

075 mm   07-31207   

100 - 125 mm   07-31210  

    

16 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm               

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-31405     

075 mm   07-31407   

100 - 125 mm   07-31410      

 

16 stuks kunststof bakjes 150 x   75 mm                

08 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm       

0      

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-31505    

075 mm   07-31507   

50 mm   08-38205      

 300 mm   08-23230 

16 stuks kunststof bakjes   75 x   75 mm   

16 stuks kunststof bakjes 150 x   75 mm 

04 stuks kunststof bakjes 150 x 150 mm                 
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Machinekasten 

lade indelingen 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-32005 

  3 stuks gleufschotten (36Eh)               

04 sets rillen inzetstuk (11-delig)         

03 sets rillen inzetstuk (  8-delig)       

04 sets rillen inzetstuk (  6-delig)               

15 stuks scheidingsschotten (9Eh)       

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-32106 

  1 stuks scheidingswand (36Eh)               

20 stuks freeshouder ø 15,5 mm         

10 stuks freeshouder ø 21,5 mm        

05 stuks freeshouder ø 26,5 mm             

05 stuks freeshouder ø 31,2 mm 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

100 mm   07-33010    

150 mm   07-33015  

200 mm   07-33020     

300 mm   07-33030 

  1 stuks gleufschot (36Eh)           

02 stuks scheidingsschotten (18Eh)                

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   07-33107     

100 mm   07-33110   

150 mm   07-33115    

200 mm   07-33120    

300 mm   07-33130 

  2 stuks gleufschotten (36Eh)      0          

03 stuks scheidingsschotten (12Eh) 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   07-33207     

100 mm   07-33210   

150 mm   07-33215    

200 mm   07-33220     

x    

  2 stuks gleufschotten (36Eh)               

08 stuks scheidingsschotten (12Eh) 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  75 mm   07-33307     

100 mm   07-33310   

150 mm   07-33315    

200 mm   07-33320     

x    

  3 stuks gleufschot (36Eh)       

15 stuks scheidingsschotten (9Eh)         

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-33405   

075 mm   07-33407   

100 mm   07-33410 

200 - 250 mm   07-23120 

   4 stuks gleufschotten (36Eh)               

12 stuks scheidingsschotten (6Eh)          

09 stuks scheidingsschotten (9Eh) 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

  50 mm   07-33505     

075 mm   07-33507   

100 - 125 mm   07-33510     

150 mm   07-23215 

  5 stuks gleufschotten (27Eh)                

20 stuks scheidingsschotten (6Eh)       0      

 

voor fronthoogte:  artikelnr. 

075 mm   07-38407   

100 - 125 mm   07-38410   

150 mm   07-38415 

200 - 250 mm   07-38420      

50 mm   08-38205      

 300 mm   08-23230   

4 stuks scheidingswanden (36Eh)                

Schuifladen  612 x 612 mm (bxd)           Bestelvoorbeelden                                 36x36Eh 
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gereedschapshaken          

Steekmaat van 38 x 38 mm                                             Gatmaat: 10 x 10 mm 

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm 

ø     lengte  artikelnr. 

27,5 mm       9,5/27,5 mm 06-71728 

27,5 mm     16,5/34,5 mm 06-71735   

27,5 mm     23,5/41,5 mm 06-71742 

ø     lengte  artikelnr. 

4,5 mm 038 mm        06-70040  

4,5 mm 075 mm        06-70075      

4,5 mm 100 mm 06-70100 

klemdiameter min.  artikelnr. 

ø   6 mm   06-71406 

ø 10 mm   06-71410 

ø 14 mm   06-71414 

ø 19 mm   06-71419 

ø 25 mm   06-71425 

breedte    lengte  artikelnr. 

23,5 mm         38 mm  06-71055 

23,5 mm         75 mm  06-71075   

23,5 mm       100 mm 06-71100   

23,5 mm       200 mm 06-71200

ø                       lengte  artikelnr. 

3-14 mm        240 mm 06-75032 

   

ø     lengte  artikelnr. 

4,5 mm 40 mm 06-73035 

   

hamer en tangenhouder enkele haak veerklem 

dubbele haak schroevendraaierhouder (32 gaten) enkele haak met hoek 

breedte    lengte  artikelnr. 

445 mm         80 mm  06-72204 

  

   

breedte           hoogte artikelnr. 

  95 mm           75 mm 70-01020 

   

breedte           hoogte artikelnr. 

140 mm        130 mm 70-02020 

   

bakjesrail kunststofbak “1” 160/140 mm kunststofbak “2” 230/200 mm 
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gereedschapshaken          

Steekmaat van 38 x 38 mm                                             Gatmaat: 10 x 10 mm 

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm 

ø     lengte  artikelnr. 

3-14 mm        240 mm 06-70032 

ø    artikelnr. 

  40 mm   06-74040    

060 mm   06-74060 

capaciteit   artikelnr. 

8 stuks   06-77008  

   

 

ø    artikelnr. 

60 mm           06-73060 

  

   

lengte  diepte  artikelnr. 

95 mm          100 mm  06-78001 

   

lengte          breedte  artikelnr. 

150 mm        28 mm  06-72151  

200 mm        35 mm  06-72200 

   

boorhouder (32 gaten) gesloten haak steeksleutelhouder 

ronde haak kunststof bakje gesloten dubbele haak 
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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 


