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Szanowni Państwo,

Prezentujemy hermetyczne pojemniki na dokumentację lub narzędzia stosowane w przyczepach oraz 

motorach i quadach. Pojemniki są wykonane z wysokiej jakości tworzywa i przeznaczone są do stosowania w 

warunkach zewnętrznych.

Dzięki wykonaniu z wytrzymałego tworzywa jest odporny na uderzenia. 

To praktyczny i pojemny „schowek”, który bardzo łatwo zamontować do Państwa przyczepy.

Hermetyczne pojemniki

Pojemniki oferowane są w dwu wariantach mocowania, dzięki czemu bardzo łatwo zaadoptować je dla 

Państwa potrzeb. Mocowanie boczne lub czołowe jest bezpieczne i gwarantuje, że Państwa dokumenty lub 

narzędzia będą bezpieczne

Tuba została wyposażona w uszczelkę 

zamontowana na końcu gwintu 

pojemnika, dzięki czemu gwarantuje 

wodoszczelność i w 100% zabezpiecza 

ładunek przed wilgocią
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Pojemniki wyposażone są w naklejki 

informujące o przechowywaniu 

dokumentacji, dzięki czemu nawet 

ostateczny użytkownik przyczepy będzie 

świadomy, gdzie się one znajdują.

Jest to bardzo praktyczny pojemnik 

pozwalający na przechowywanie 

niezbędnej dokumentacji przy maszynie 

lub urządzeniu, które niejednokrotnie 

jest zamontowane na przyczepie.

Poręczna nakrętka oraz sposób jest 

wykonania to gwarancja niezawodności. 

Wielokątny kształt pokrywy pozwala na 

łatwe otwarcie tuby nawet podczas pracy 

w mokrych i oleistych warunkach.
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Przykładowe zastosowanie pojemnika na 

narzędzia w przyczepie podkoparkowej. 

Łatwy dostęp oraz czytelne oznaczenie to 

niewątpliwie przewaga tego rozwiązania nad 

innymi dostępnymi na rynku

W przyczepach z zabudową pojemniki mogą być 

swobodnie mocowane na dyszlu zintegrowanym z 

ramą

Pojemniki są hermetyczne, więc 

Państwa dokumenty są w 100% 

bezpieczne. 

Niezależnie od tego co będzie w 

nich przechowywane 

gwarantujemy 100% satysfakcji 

z proponowanego rozwiązania.

Idealne miejsce na małe 

narzędzia, które z pewnością 

przydadzą się Państwu w 

najbardziej nieoczekiwanym 

momencie.
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Pojemniki hermetyczne

Oferowane tuby są najwyższej jakości i jesteśmy przekonani, że spełnią one Państwa oczekiwania.

Wymiary pojemnika to 320x85mm

Rozstaw śrub mocujących to 260x50mm

Otworowanie pod śruby to 8mm

Wymiary pojemnika to 320x88mm

Rozstaw śrub mocujących to100mm

Otworowanie pod śruby to 8mm


