
SacoS têxteiS

Funcionais e duráveis...
acompanham-nos para todo o lado!

2 modelos para se 
adaptar a todas as 

intervenções

Uma resistência máxima 
para várias arrumações



Resistentes, confortáveis e práticos: 3 trunfos 
indispensáveis para 2 sacos profissionais!

Descrição carga 
máxima (kg)

Dimensões 
interiores (mm)

Dimensões 
exteriores (mm) 

Peso 
(kg) ref.

Mini-saco têxtil 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Saco têxtil 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Características e dimensões
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O saco do instalador: 
em pele de primeira 
categoria, com trata-
mento impermeável, é o 
saco tradicional para as 
pequenas intervenções.
Ref. 382670

As outRAs ARRumAções dA gAmA ViRAx

A caixa de ferramentas: 
prática com as arruma-
ções amovíveis, ela é leve, 
resistente aos choques e 
às baixas temperaturas.
Ref. 382640 e 382641  

O carro-baú: graças às 
suas rodas e ao punho 
de tracção, é ideal para 
os canteiros (possibili-
dade de fechar com 
uma corrente).
Ref. 382645

Capa de fecho suave 
e de protecção, 

arrumação rápida.

Base rígida 
e resistente à água.

sólido graças à barra de transporte 
em alumínio.

Divisória interior especial 
para chaves de parafusos.

tecido em 1200 x 1200 deniers 
para uma melhor durabilidade.

transporte agradável com punho 
em couro.

Correias elásticas interiores para 
a fixação das ferramentas.

Vários bolsos laterais exteriores.

Arrumação destinada à serra de mão 
(ref. 382660 unicamente)

Correia a tiracolo 
com almofada

Ref. 382660 : 48 cm 

Ref. 382650 : 34 cm

15  kg de carga 
ÚTIL

12  kg de carga 
ÚTIL
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