
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Εύχρηστες και ανθεκτικές... 
σας ακολουθούν παντού !

2 μοντέλα 
κατάλληλα για 
κάθε επέμβαση

Μέγιστη αντοχή
με πολλές θέσεις 

τακτοποίησης



Ανθεκτικές, άνετες και πρακτικές : 3 απαραίτητα 
πλεονεκτήματα για 2 επαγγελματικές εργαλειοθήκες !

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μέγιστη 
φόρτωση (kg)

Εσωτερικές 
διαστάσεις (mm)

Εξωτερικές 
διαστάσεις (mm)

Βάρος 
(kg) Κωδ.

Υφασμάτινη εργαλειοθήκη mini 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Υφασμάτινη εργαλειοθήκη 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Χαρακτηριστικά και διαστάσεις

39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - France
www.virax.com 

Αντιπροσωπεία Μπαρμπέρης ΕΠΕ Τηλ. 210 - 8062811-12 - Fax 210 - 8029352 - info@barberis.gr

Εργαλειοθήκη υδραυλικού :
από αδιαβροχοποιημένο 
δέρμα υψηλής ποιότητας, 
αποτελεί την παραδοσιακή 
εργαλειοθήκη για μικρές 
επεμβάσεις.
Κωδ. 382670

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ VIRAX
Πλαστική εργαλειοθήκη :
πρακτική, με αφαιρούμενες 
θήκες, ελαφριά, ανθεκτική 
στα κτυπήματα και στις 
χαμηλές θερμοκρασίες.
Κωδ. 382640 και 382641
  

Εργαλειοθήκη εργοταξίου :
χάρη στις ρόδες και τη λαβή 
μεταφοράς, είναι ιδανική για 
το εργοτάξιο (δυνατότητα 
κλειδώματος με λουκέτο).
Κωδ. 382645

Μαλακό κάλυμμα 
προστασίας,

γρήγορη τακτοποίηση.

Σταθερή βάση αδιάβροχη 
και ανθεκτική.

Αντοχή χάρη στη λαβή μεταφοράς 
από αλουμίνιο.

Εσωτερικό χώρισμα ειδικό για κατσαβίδια.

Ύφασμα μεγάλης αντοχής 
1200 x 1200 deniers.

Δερμάτινη λαβή για άνετη μεταφορά.

Εσωτερικοί ελαστικοί ιμάντες
για τη συγκράτηση εργαλείων.

Πολλές πλευρικές εξωτερικές θήκες.

Ειδική θήκη για σκελετό μεταλλοπρίονου
(στο μοντέλο 382660).

Ιμάντας ώμου
με μαξιλαράκι.

Κωδ. 382660: 48 cm

Κωδ. 382650: 34 cm

15  kg 
δυνατότηταφόρτωσης
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12  kg 
δυνατότηταφόρτωσης


