Uprostřed života.
Nová bedna ZARGES K 424 XC.

24 členů štábu.
5 kamer.
1 bedna hvězdné kvality.

Superlativy jsou pro Vás součástí všedního dne. Míříte co nejdál,
stavíte co nejvýš, kopete co nejhlouběji a vždy chcete mít při tom
to nejlepší? Potom jsme novou bednu ZARGES K 424 XC vyvinuli
přímo pro Vás. Při natáčení nebo na mnoha jiných místech Vám
denně ukáže svoje superlativy. Objevte téměř neomezenou
mobilitu, neobvyklou výbavu, nekompromisní ochranu a
bezkonkurenční lehkost. Můžeme představit? Bedna K 424 XC:
Váš nezbytný průvodce dobrodružným životem.

1.753 hřebíků.
986 šroubů.
1 bedna, která dá všechno.

Jako dlouholetý partner a dodavatel vybavení pro
řemeslníky, známe rozličné specifické požadavky
stavebních odborníků. Tyto znalosti a naše
zkušenosti s hliníkem jsme využili při výrobě bedny
ZARGES K 424 XC: proto je mezi betonáři a bagristy
zcela ve svém živlu. Robustní, stabilní a téměř
nezničitelná chrání denně hodnotné nářadí a díky
individuálnímu vnitřnímu vybavení zajišťuje
pořádek. S různými kolečky lze bednu přesouvat po
každém povrchu pro usnadnění přepravy. Díky nízké
vlastní hmotnosti překoná bez problémů všechny
cesty od sklepa až po hřeben střechy. A protože život
pokračuje i po pracovní době, toto všechno lze využít
i při Vašich volnočasových aktivitách.

4.235 metrů nad hladinou moře.
8 stupňů pod nulou.
1 bedna v nejlepší formě.

Když se výstup stává těžší a vzduch řídne, někdo je ve výhodě: nová
bedna ZARGES K 424 XC. Konec konců mají mobilní lehké hliníkové
bedny tradici. Od padesátých let balí výzkumníci, objevitelé a extrémní
sportovci svoje cenné vybavení především do beden ZARGES, pokud vše
chtějí na vrcholu hory, při plavbě nebo pouštní výpravě znovu vybalit
nepoškozené. Ať už Vás to táhne kamkoli, bedna s kolečky jede s Vámi a
vypadá při tom zatraceně dobře. Ještě nikdy nebylo tak snadné rozhodnout se pro správného průvodce na cestách.

Quelle: Third Pole

218 tun rudy.
156 tun oceli.
1 bedna z hliníku.

Kdo realizuje velké projekty, musí se v každé oblasti spoléhat
do nejmenšího detailu na absolutní profesionalitu. Produkty
ZARGES splňují tyto vysoké nároky a mají právem vedoucí
pozici v průmyslovém sektoru. Náš nekompromisní postoj ke
kvalitě a inovaci dokazujeme opět bednou ZARGES K 424 XC.
Velké stavby, letectví, zahraniční projekty - i při maximálních
nárocích zůstane hodnotné zboží bezpečně chráněné. Využijte
výhod perfektní rovnováhy mezi ergonomií, účelností a hmotností. Konečně mobilní průvodce, který je stejně profesionální
jako Vy.

11 přátel.
34 hracích dnů.
1 bedna pro úspěch.

Pokles formy, pauza kvůli zranění, zákaz hraní - na cestě
nahoru je mnoho nepředvídatelných problémů. Ale je zde také
jedna spolehlivá konstanta: nová bedna ZARGES X 424 XC.
Sjednocuje všechny kvality, které si od spoluhráče přejete,
protože je lehká, obratná, vždy po ruce a na každém povrchu
jistá. Mimo to je robustní, takže riziko zranění lze prakticky
vyloučit. Doma nebo na cestách, v autobuse nebo v letadle,
s bednou ZARGES K 424 XC máte Vaše vybavení nejlépe pod
kontrolou. Tuto sezónu klidně dosáhněte na pohár, protože
v této bedně jej v každém případě dostanete domů v bezpečí.

3.500 hodin vývoje.
68 krát pole position.
1 bedna na stupních vítězů.

Kdo chce snadno přepravovat, balit a skladovat hodnotné nebo citlivé předměty, musí si buď lámat hlavu, jak to udělat nebo začít
používat bednu ZARGES K 424 XC. V oblasti výzkumu a vývoje
nabízí díky individuálním možnostem výbavy a promyšlenému
příslušenství optimální a spolehlivou ochranu velice citlivých technických přístrojů. Právě tam, kde je požádována přesnost na setiny
sekund, dosáhne bedna ZARGES nejlepší čas. A protože v životě
nejde jenom o vnitřní hodnoty, přesvědčí její ergonomický design
i zaryté estéty.

365 dní pohotovosti.
100 procentní nasazení.
1 bedna pro extrémní případy.

Některé situace vyžadují od lidí a vybavení absolutně
nejvyšší nasazení. Každý pohyb je několikrát nacvičený a
sedí. Každý přístroj je prověřený a umístěný na svém
místě. V těchto situacích je bedna ZARGES K 424 XC
spolehlivým průvodcem. Ne nadarmo jsou bedny
ZARGES používány hasiči, technickými pracovníky a
pomocnými organizacemi téměř 70 let. Tyto zkušenosti
se odrážejí v mnoha detailech bedny ZARGES K 424 XC.
Díky ještě větší stabilitě, ergonomii, mobilitě a
zatížitelnosti je nejlépe připravena na extrémní výzvy.
Stejně jako Vy.

453 letových hodin.
7 hodin A-check.
1 bedna v mobilním nasazení.

Požadavky na mobilní bedny jsou tak různorodé jako požadavky na osoby, které
je používají. Jak může tedy bedna ZARGES K 424 XC všechny uspokojit? Je
jedno, jestli se jedná o průmysl, řemeslníky, film, fotografii, volný čas, technické pracovníky nebo hasiče. Jednoduše je redukována na to podstatné: perfektní ochranu, maximální mobilitu, minimální hmotnost. Může to znít
obyčejně, ale každý, kdo se denně po dobu několika let musel spokojit s jiným
řešením, ví, o čem mluvíme. Je na čase dostat slovo.

Bedna ZARGES K 424 XC:
Údaje a fakta.
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Bedna plná nápadů:
Stohovací rohy
Pevný plast a integrované stohovací
elementy pro bezpečné stohování

Materiál hliník
Přes nízkou vlastní hmotnost
vysoce zatížitelný až do 50 kg

Madla ZARGES Comfort
Ergonomicky tvarovaná
a vysoce odolná vůči zátěži

Teleskopická trolej
Integrovaná, výsuvná
trolej pro větší mobilitu

Uzávěry ZARGES Comfort
Extrémně dlouhá životnost,
vybaveny sadou zámků
Volitelná odpěra
Sklopná, je součástí
Offroad sady

Obvodové a rohové
prolisy
Pro ještě větší tuhost

Vnitřní výbava
Rozsáhlý program pro každou
bednu
Pěnová vložka dna sériově
Vyjímatelná z pevné PE pěny

Stohovací rohy
Pro bezpečné stohování

Offroad sada koleček 220 mm
s podpěrou
Kolečka do terénu pro neomezenou mobilitu na každém povrchu

Obj. č. 41811
3-dílné výsuvné madlo
a kolečka Ø 50 mm sériově

Sériově s kolečky Ø 50 mm
Optimálně mobilní díky speciálním
kolečkám z polyuretanu a polyamidu
Volitelná sada koleček Ø 125 mm
Extra velká kolečka pro
pohodlný přesun

Obj. č. 41811
3-dílné výsuvné madlo
a volitelná sada koleček Ø 125
mm obj. č. 41818

Velikosti a rozměry.
Na výběr máte 6 modelů ve standardních
velikostech. Rozsahy objemů od 28 do 195 l.

Popruhy ve víku
Zvýšená stabilita

Obj. č. 41813
2-dílné výsuvné madlo
a volitelná sada koleček Ø 125
mm obj. č. 41818

Obj. č. 41815
volitelná Offroad sada koleček
Ø 220 mm, 2 madla na čelních
stranách

Obj. č. 41813
volitelná Offroad sada koleček
Ø 220 mm obj. č. 41832

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
l

Hmotnost
kg

Trolej

Max. celková
hmotnost kg

Objednací
číslo

516 × 350 × 159

550 × 400 × 233

28

6,3

třídílná

20,0

41810

550 × 350 × 310

600 × 400 × 385

60

7,3

třídílná

20,0

41811

750 × 350 × 380

800 × 400 × 455

99

9,0

dvojdílná

30,0

41812

750 × 450 × 310

800 × 500 × 385

105

9,5

dvojdílná

30,0

41813

750 × 635 × 410

800 × 685 × 485

195

12,0

dvojdílná

30,0

41814

910 × 350 × 380

960 × 400 × 455

120

9,5

2 sklopná madla

50,0

41815
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Promyšlené příslušenství
a mnoho možností
individualizace.
Pomocí rozsáhlého programu příslušenství vytvoříte z bedny
ZARGES K 424 XC osobního průvodce na všech cestách.

Mobilita nezná žádné hranice, pouze správná kolečka.

Řada K 424 XC je již vybavena kolečky o ∅ 50 mm.
Volitelně dodáváme sadu koleček ∅ 125 mm a ∅ 220 mm.

NOVINKA
Vhodné
pro bedny

Průměr
koleček (mm)

všehchny K K
424 CX

125

Objednací
číslo
41818

Sada koleček ∅ 125 mm - tichý chod na hrubém povrchu a na dlouhou vzdálenost
 Sada koleček v celogumovém provedení s plastovým středem, nezanechává stopy.
 Zvětší výšku o 50 mm.
 Plnohodnotná kuličková ložiska a nacvakávací osa.
 Montáž bez nářadí nacvaknutím je možná na všechny bedny K 424 XC.
 Včetně tašky na uskladnění z odolné nylonové látky.
 Tašku je možné upevnit.

NOVINKA

Prostrčit ocelovou osu

Zajištění nacvaknutím

Takhle vytvoříte z Vaší bedny K 424 XC rychle
robustního průvodce do terénu:
Vhodné pro
bedny

Průměr
koleček (mm)

Objednací
číslo

41812; 41815

220

41819

41813

220

41832

41814

220

41833

Offroad sada ∅ 220 mm – volba pro těžký terén
Mobilita i v těžkém, nepřístupném terénu.
 Kolečka plněná vzduchem, ∅ 220 mm.
 Zvětší výšku o 65 mm.
 Podpěry namontované při výrobě umožňují vodorovné postavení.
 Po přípravě během výroby lze kolečka a osu montovat a demontovat bez nářadí.
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Montáž a demontáž sady koleček ∅ 125 mm
bez nářadí během pár sekund:

Osu prostrčit

Kolečko nasadit...

...a zajistit

Podpěru lze případně sklopit

Tahle taška zajistí snadno pořádek.
Pro bedny ZARGES K 424 XC dodáváme různé příslušenství podle potřeby.
Tím si zachováte vždy nejen přehled, ale navíc ochráníte nářadí, notebook nebo citlivé doklady.

NOVINKA

NOVINKA

Taška s dělicími příčkami – flexibilní systém pro drobné díly
 Robustní, vodě odolná taška z polyesteru.
 Kompletně uzavíratelná pomocí obvodového zipu.
 Snadné vkládání a vykládání díky bočním výztuhám.
 Vyjímatelná, vybavená stabilními uchy.
 Uvnitř jsou variabilně upevnitelné dělicí příčky.
Vhodné
pro bedny

Rozměry
DxŠxV (mm)

Počet
příček

Taška do víka – reprezentativní taška z černého
nylonu pro vlastní montáž
 Ideální pro tablet, kabely, drobné součástky nebo dokumenty.
 Spojuje ochranu předmětů a pořádek v bedně.
 Snadná montáž, samolepící provedení.
 Tašku lze snadno vyjmout.

Objednací
číslo

taška pro 41810

516 × 350 × 159

4

41822

taška pro 41811

550 × 350 × 310

4

41823

taška pro 41812

750 × 350 × 380

6

41824

Název

Vhodné pro bednu
s vnitřními
rozměry od (mm)

Rozměry
D×Š×V (mm)

Objednací
číslo

taška pro 41813

750 × 450 × 310

6

41826

taška pro 41814

750 × 635 × 410

6

41827

Taška do víka, velká

550 × 350

420 × 260 × 40

41820

taška pro41815

910 × 350 × 380

6

41828

Taška do víka, malá

516 × 250

260 × 150 × 40

41821

Taška na nářadí
 Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí.
 Z pevné látky.

Vložka Attaché
 Praktická složka na dokumenty a pracovní prostředky
z pevné látky pro vlastní montáž.
 Snadná montáž pomocí nalepení.

Vhodné pro bedny
s vnitřními rozměry od (mm)

Rozměry
DxŠ (mm)

Objednací
číslo

Vhodné pro bedny
s vnitřními rozměry od (mm)

Rozměry
DxŠxV (mm)

Objednací
číslo

550 × 350

430 × 260

40627

550 × 350

430 × 290

40626

Bedna, kterou můžete nechat všude bez dozoru.
Dodatečnou bezpečnost beden ZARGES K 424 XC zajistí praktické kotevní lano. Zabrání odnesení
Vaší bedny na stavbě nebo ve vozidle a Vy můžete v klidu pracovat.

NOVINKA

Kotevní lano
 Rychlé zajištění na stavbách nebo ve vozidle.
 Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku.
 Lano o délce 1,2 m, z nerezové oceli potažené plastem.
 Montáž držáku lana při výrobě.
Objednací
číslo
375891
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Polstrování a ochrana
s hodnotnými materiály.
Bedny ZARGES K 424 CX se používají v mnoha různých oblastech. Aby
mohly být splněny všechny nároky a požadavky našich zákazníků,
nabízíme množství předpřipravených nebo individuálních pěnových
výplní.

Ochrana začíná výběrem polstrování.
Ochraňte Vaše hodnotné zboží správnou výplní. Nabízíme velký výběr materiálů, tlouštěk a možností.

NOVINKA

Vhodné
pro

Vnitřní
rozměry DxŠxV (mm)

Objednací
číslo

Vhodné
pro

Vnitřní
rozměry DxŠxV (mm)

Objednací
číslo

41810

516 × 350 × 159

43889

41811

550 × 350 × 310

43864

41810

516 × 350 × 159

43848

41811

550 × 350 × 310

41812

750 × 350 × 380

43854

43891

41812

750 × 350 × 380

41813

43850

750 × 450 × 310

43892

41813

750 × 450 × 310

43851

41814

750 × 635 × 410

43893

41814

750 × 635 × 410

43852

41815

910 × 350 × 380

43890

41815

910 × 350 × 380

43853

Sada speciální pěnové výplně
 Předřezaná pěnová výplň z PU pěny.
 Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série.
 Přizpůsobení tvaru možné bez nářadí.
 Dvě tloušťky částí sady, nopkovaná výplň ve víku 30 mm,
výplň dna 10 mm.
 Výplň víka je samolepící.

Pěnová výplň
 Univerzální ochrana citlivých předmětů.
 Trvanlivé a odolné vnitřní obložení z PE pěny.
 Dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45,
(objemová hmotnost 45 kg/m3, tloušťka 11 mm).
 Víko nopkovaná PU pěna.
 Včetně výplně dna.

Individuální pěnové výplně –

NOVINKA

Hightech vybavení pro nejvyšší nároky.

6

5

4

 Naši konstruktéři zhotoví výplň podle Vašich fotek, výkresů,
3D dat nebo přímo produktu.
 Maximální ochrana a funkčnost Vašeho zboží díky přesně navrženým materiálům.
 Přesně vypočítaný ochranný účinek celého obalu zajistí nejmenší množství materiálu
při maximální ochraně.
 Hodnotné kvalitní materiály umožní výpočet ochranného účinku předem.
 Široká paleta vhodných materiálů.
 Antistatické a disipativní provedení.
 Volba libovolných barev.
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Vícebarevné výplně zvyšují
přehlednost

Vyjímatelné výplně...

2

1

D

4
C

C

3

2

B

TEILELISTE
OBJEKT ANZAHL
BAUTEILNUMMER
MATERIAL
1
1
Funke Messger t e Boden 1 V 1
NA 36 ant hrazit
2
1
Funke Messger t e Boden 2 V 1
NA 36 ant hrazit
3
1
Funke Messeger t e Boden 3 V 1
NA 36 blau
4
1
Funke Messeger t e Tray 1 V 1
NA 36 ant hrazit
5
1
Funke Messeger t e Tray 2 V 1
NA 36 blau
Werkzeug Nr.: Art ikel Nr.: Flunke Messeger t e Toleranz:DIN 7715 P3(grob)

1

Využijte osobní servis a osvědčené zkušenosti a profitujte z výplní na míru, které
optimálně ochrání Vaše zboží.

3

5
D

Kunde:
Zarges GmbH

01_ 10415 _ Flunke_1
.6 _
Messeger
te

A

Dat um
13.08.2014

Name
Thomas.Gaebler

Kont rolliert

Beschreibung:

Hart schaumeinsat z

A

Norm

MA -INDUSTRIE

6

5

4

St at us

Änderungen

3

B

Zeichnung Nr.:

Gezeichnet

Dat um

Name

1

Mat erial:

Breitenbachstraße 2
82538 Geretsried-Gelting
E.Mail: info@ma-industrie.com

2

A3

Flunke Messegerät e Zeichnung 1 V 1.idw

1

Individuální provedení

3D data usnadní práci na
projektu

Přesné provedení pěnové výplně

umožní rychlý přístup...

do všech úrovní.

ZARGES K 424 XC
Sady kompletní výbavy.
Koupením celé sady spojíte všechny varianty výbav v jedné bedně K 424 XC.
ZARGES nabízí dvě velikosti beden K 424 XC s bohatou sadou výbavy. Kombinace tašky do víka, vnitřní tašky a praktické sady koleček
∅ 125 mm vytvoří z bedny K 424 XC univerzálního společníka. Oproti srovnatelným jednotlivým komponentům jsou sady kompletní výbavy pro
K 424 XC levnější.

Sada výbavy 1:
Obsahuje bednu K 424 XC obj. č. 41811, tašku do
víka obj. č. 41820, vnitřní tašku obj. č. 41823 a sadu
koleček ∅ 125 mm obj. č. 41818

Bedna K 424 XC obj. č. 41811 se sadou kompletní výbavy

Sada výbavy 2:
Obsahuje bednu K 424 XC obj. č. 41812, tašku do
víka obj. č. 41820, vnitřní tašku obj. č. 41824 a sadu
koleček ∅ 125 mm obj. č. 41818

Bedna K 424 XC obj. č. 41812 se sadou kompletní výbavy

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Max. celková
hmotnost (kg)

Objednací
číslo

550 × 350 × 310

60

8,7

20,0

41816

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)
750 × 350 × 380

Objem
(l)
99

Hmotnost
(kg)
11,2

Max. celková
hmotnost (kg)
30,0

Objednací
číslo
41817
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ZARGES –
Žebříky.
Lešení.
Bedny.
Pro ZARGES je zákazník vždy na prvním místě. Je jedno, jestli se
jedná o sériové produkty, speciální řešení nebo rozsáhlý servis naši zákazníci profitují denně z kvalitních a bezpečných výrobků.
Informujte se sami na

www.zarges.cz

Art.-Nr. 261DE04 10/2014, ee-ZAR-2790

Další informace naleznete na internetu nebo u Vašeho odborného prodejce:

Technické změny vyhrazeny. Rozměry a hmotnosti jsou příbližné. Stav: datum tisku. Použití obrázků a textů (i jejich částí) je povoleno pouze se svolením
firmy ZARGES CZ s. r. o.

