ZARGES

balení - přeprava - skladování

NOVINKY
ZARGES

Dobré nápady na vývoj nových výrobků
u nás nejsou dílem náhody, ale
výsledkem úzké spolupráce s Vámi,
našimi zákazníky. Z mnoha nápadů jsme
tentokrát vybrali opět ty nejlepší.

Řada K 424 XC:

Všechny novinky vyvinuli naši inženýři
s velkým úsilím a vášní. Pro široký
sortiment, ve kterém naleznou
profesionálové vždy to nejvhodnější.

Sjednocuje legendární kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.
Více od strany 10.

Objevte naše nové výrobky v tomto
katalogu nebo u našich prodejců.

Vnitřní vybavení:
Široký program vnitřního vybavení nabízí ještě více možností. Více od strany 14.

Skříňový vozík W 105 N:
Funkční prostředek pro přepravu a skladování pro všestranné použití.
Více od strany 76.

ZARGES Security LOCK Safebox:
Více bezpečí s osobním PIN kódem.
Více od strany 40.
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Kvalita od vůdčí firmy na trhu
- detaily, které tvoří rozdíl.
Jméno ZARGES ručí již desetiletí za nejvyšší kvalitu.
Management kvality ZARGES odpovídá nejnovější
normě ČSN EN ISO 9001:2008.
Při naší práci zohledňujeme tuto a další normy,
předpisy a zákony. To se odráží zejména ve
spolehlivosti a životnosti našich výrobků, které
odpovídají náročným požadavkům našich zákazníků
a partnerů.

Zároveň tím vylepšujeme postupy v našem podniku
tak, že naše procesy výroby a kontroly kvality měníme
způsobem, ve kterém se včas odhalí a omezí případné
dysfunkce.
Stálý vyvoj vpřed vidíme jako povinnost vůči našim
zákazníkům a partnerům.
Dodáváme výrobky a služby, které odpovídají Vašim
očekáváním - kvalita ZARGES.

Detaily, které tvoří rozdíl:
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Velmi pevné svarové spoje
zajistí jedinečnou stabilitu
beden ZARGES.

Pojezd skříňového vozíku
kompletně z hliníku, čímž je
lehký a odolný proti korozi.

Pěnové těsnění ve víku,
bezpečně chráněné před
poškozením, tvoří lepší
ochranu před prachem
a vlhkem po celou dobu
životnosti bedny.

Integrovaný nárazník
z jednoho odlitku, lehký
a snadno vyměnitelný.

Těsně svařený eloxovaný
hliníkový kufr pro jedinečnou
stabilitu a těsnost.

ZARGES zádržné popruhy
víka jsou vysoce zatížitelné
a na koncích jsou chráněny
vůči roztřepení. Upevnění
speciálními nýty (s velkou
hlavou) zabrání vytržení i při
velké zátěži.

Vnitřní výbava
Společnost ZARGES nabízí ke všem přepravním bednám
vhodnou vnitřní výbavu. Obsáhlý program standardního
vybavení vyřeší mnoho situací spojených s balením. K tomu
nabízí ZARGES ještě individuální pěnovou výplň vhodnou pro
každý přepravovaný předmět.

Rozsáhlý sortiment výrobků
ZARGES nabízí širokou produktovou paletu od lehkých
beden K405, přes robustní univerzální bedny K470 až po
vodotěsné speciální bedny K475. Kromě toho nabízíme také
bedny pro speciální použití jako je Mitraset 19“ nebo
speciální bedny ZARGES. V nabídce máme také velké
množství vozíků z hliníku a jiných materiálů a hliníkové
palety.
Ať už se jedná o standardní produkt nebo speciální výrobek,
ZARGES nabízí vždy perfektní řešení.

ZARGES nabízí jedinečná inovativní řešení pro větší spokojenost zákazníků
Clip-on kolečka se rychle
namontují na každou bednu
bez použití nářadí.

Uávěry ZARGES Comfort
snoubí excelentní ergonomii
a mimořádně dlouhou
životnost.

Madla ZARGES Comfort
spojují vysokou zatížitelnost
a ergonomii.

K470 - IP65 - jedinečná
ochrana před prachem
a stříkající vodou
s certifikátem TÜV.

Nový pojezd beden K 424 XC
spojuje lehký chod, integraci
do bedny a stohovatelnost
s ostatními typy beden
ZARGES. K tomu nabízí také
možnost volit kolečka
o průměru 125 mm.

Díky perfektní souhře vnitřní
výbavy a vnějšího obalu obstojí
bedny pro nebezpečné látky
ZARGES také testům pádu
z 9 m výšky.
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Bedny a kufry ZARGES
- vždy optimální řešení od
profesionálů pro profesionály.
6
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Bedny a kufry ZARGES
-bezpečné balení a přeprava.
Bedny a boxy ZARGES tvoří logistické řešení od profesionálů pro
profesionály pro bezpečné balení a přepravu. Vyznačují se nízkou vlastní
hmotností, vysokou stabilitou a extrémně dlouhou životností. Bedny a boxy
se vyrábějí v mnoha variantách a mnoha promyšlených komfortních
verzích. Jsou stohovatelné, odolné teplotám a robustní. To přispívá k velké
užitné hodnotě a stabilitě - a to již od roku 1950, kdy ZARGES přinesl první
hliníkovou bednu na trh. Tímto klasikem je bedna K470, která se po mnoho
let dále vyvíjela a dnes se používá pro různé účely doslova po celém světě
od Severního pólu po pouště. ZARGES vždy určuje měřítka v oblasti
inovace - nové varianty, ale také nový cílený vývoj beden a boxů.

BEDNY A KUFRY

01

Díky obsáhlému příslušenství lze bedny a boxy optimálně přizpůsobit
individuálním požadavkům. Mimo to zaručujeme rychlou dodávku všech
modelů.
Pro účely reprezentace a prezentace má ZARGES také hodnotné kufry,
které se vyznačují nejen stylovým designem, ale také velkým komfortem
při nošení. Přesto nabízí prezentační a servisní kufry velkou stabilitu
a bezpečnou ochranu.

Novinka

Obsah kapitoly
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Řada K 424 XC
Spojuje legendární kvalitu beden
ZARGES s novou mobilitou.
Více od strany 10.

od strany

K 424 XC

10

K470

20

Speciální bedny

44

Eurobox

50

Box ZARGES

60

Přepravní box K 405

63

Kufr Alu-Case K 410

64
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Novinka

01

Bedna K 424 XC s taškou a dělicími příčkami (viz str. 15)

Bedna K 424 XC s individuální pěnovou výplní (viz str. 16)

Bedna K 424 XC s individuální antistatickou pěnovou výplní (viz str. 29)

Bedna K 473 pro těžké náklady (viz str. 45)

Bedny a kufry ZARGES
- příklady použití.

Alu-Case K410 ve speciálním provedení (viz str. 65)
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Bedna K470 na nebezpečné zboží (viz str. 36)
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Bedny ZARGES: ideální v extrémních podmínkách

Expedice po celém světě důvěřují kvalitě ZARGES

Univerzální bedna K470 s Clip-On kolečky (viz str. 25)

Bedny ZARGES
- vždy správná volba.

Quelle: DEB

Eurobox jako bedna na nářadí (viz str. 59)

Bedny ZARGES K470, stohovatelné, s Clip-On kolečky (viz str. 25)
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NOVINKA ZARGES
- nová bedna K 424 XC spojuje legendární
kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.
01
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9

Novinka
9

ZARGES K 424 XC - od profesionálů
vytvořeno pro profesionály.
Požadavky na mobilní bednu jsou stejně rozmanité jako uživatelé, kteří
ji používají. Jak může tedy bedna ZARGES K 424 XC všechny do stejné
míry uspokojit? Ať už se jedná o technického pracovníka, hasiče,
řemeslníka, filmaře, fotografa nebo pro volný čas ve všech případech
je bedna redukována na to podstatné: perfektní ochranu, maximální
mobilitu a minimální hmotnost.
10

K 424 XC
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Integrovaná kolečka zajistí mobilitu - vždy a všude.
Robustní provedení v kvalitě ZARGES pro vysokou zátěž bedny. Nízká vlastní hmotnost díky použitému
materiálu - hliníku. Komfortní trolej pro ergonomickou manipulaci. Extra velká doplňková kolečka zvyšují
v případě potřeby světlou výšku. Flexibilní vnitřní vybavení nabízejí řešení téměř pro všechny druhy balení.
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1 Stohovací rohy.

Pevný plast a integrované
stohovací elementy pro
bezpečné stohování.

2 Madla ZARGES Comfort.

Ergonomicky tvarovaná
a vysoce odolná vůči
zátěži.

3 Uzávěry ZARGES Comfort.

Extrémně dlouhá životnost,
vybaveny sadou zámků.

4 Materiál hliník.

Přes nízkou vlastní
hmotnost vysoce
zatížitelný až do 50 kg.

5 Obvodové a rohové


6 Teleskopická trolej.

Integrovaná, výsuvná
trolej pro větší
mobilitu.

7 Popruhy ve víku.

Zvýšená stabilita.

8 Sériově pěnová


prolisy.

Pro ještě větší tuhost.

9 Sériově s kolečky 50 mm.

Optimálně mobilní díky
speciálním kolečkám
z polyuretanu a polyamidu.

Volitelná kolečka 125 mm.
Mobilita také na nerovném
povrchu a na delší vzdálenosti.

podložka na dně.

Vyjímatelná,
z otěruvzdorné PE pěny.

Volitelná Offroad sada
koleček 220 mm s podpěrou.

Volitelná podpěra pro
Offroad sadu 220 mm.

Kolečka do terénu pro
neomezenou mobilitu na každém
povrchu.

Sklopná.
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K 424 XC
K 424 XC

01

Stabilita kombinovaná s flexibilitou: lehká a nezničitelná bedna pro
každý povrch s obsáhlým příslušenstvím:
 Robustní mobilní hliníková bedna v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost.
 Optimálně mobilní díky integrovaným kolečkám 50 mm a výsuvnému
madlu (obj. č. 41810 až 41814) nebo pružinovým madlům na čelních
stranách (obj. č. 41815).
 Tichý chod díky speciálním kolečkám ø 50 mm z polyamidu
a polyuretanu.
Madlo ZARGES Comfort

 Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z pevného plastu
a integrovaným stohovacím elementům v nosném rámu.
Stohovatelné také s jinými řadami beden ZARGES jako K470
a Eurobox.
 Nosnost až 50 kg celkové hmotnosti při nízké vlastní hmotnosti.
 Standardně vybaveno vyjímatelnou pěnovou vložkou na dně z odolné
PE pěny.
 Obvodové a rohové prolisy pro dodatečnou tuhost.
 Vybaveno stabilními popruhy víka.

Uzávěr ZARGES Comfort

 Uzávěry ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, včetně
zámků.
 Variabilní díky obsáhlému programu vnitřního vybavení.
 Volitelná sada koleček 125 mm nebo Offroad sada 220 mm pro
náročnější terénní podmínky.
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K 424 XC
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K 424 XC

2

Upozornění:
Řada K 424 XC obsahuje
6 modelů s objemem
od 28 do 195 l.

01

6

3

5

4
1

Integrovaná speciální kolečka ø 50 mm.

Viz č.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Stohovatelnost i s namontovanými kolečky
(obj. č. 41818) také s dalšími řadami beden
ZARGES.

Všechny velikosti řady K 424 XC jsou standardně
vybaveny pěnovou vložkou dna z odolné PE pěny.

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Trolej

Max. celková hmotnost
(kg)

Objednací
číslo
41810

1

516 × 350 × 159

550 × 400 × 233

28

6,3

třídílná

20,0

2

550 × 350 × 310

600 × 400 × 385

60

7,3

třídílná

20,0

41811

3

750 × 350 × 380

800 × 400 × 455

99

9,0

dvojdílná

30,0

41812

4

750 × 450 × 310

800 × 500 × 385

105

9,5

dvojdílná

30,0

41813

5

750 × 635 × 410

800 × 685 × 485

195

12,0

dvojdílná

30,0

41814

6

910 × 350 × 380

960 × 400 × 455

120

9,5

2 madla

50,0

41815

13

K 424 XC
K 424 XC vnitřní výbava
Taška do víka

Novinka

Reprezentativní taška z černého nylonu pro vlastní
montáž. Ideální pro tablet, kabely, drobné
součástky nebo dokumenty. Spojuje ochranu
předmětů a pořádek v bedně. Tašku lze snadno
vyjmout.

01

Název

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry, D x Š (od mm)

Objednací
číslo

Taška do víka, velká

420 × 260 × 40

550 × 350

41820

Taška do víka, malá

260 × 150 × 40

510 × 250

41821

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

Rozměry
D × Š (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry, D x Š (od mm)

Objednací
číslo

430 × 290

550 × 350

40626

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

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry, D x Š (od mm)

Objednací
číslo

430 × 260

550 × 350

40627

Vnitřní obložení pěnovou hmotou
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). Výplň ve víku z nopkované PU pěny. Samolepící
provedení.

Široké možnosti použití

Vhodné
pro bednu

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

41810

516 × 350 × 159

43889

41811

550 × 350 × 310

43864

41812

750 × 350 × 380

43891

41813

750 × 450 × 310

43892

41814

750 × 635 × 410

43893

41815

910 × 350 × 380

43890

Univerzální ochrana každého obsahu
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Dodává se bez obsahu.

K 424 XC
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K 424 XC vnitřní výbava
Speciální pěnová výplň
Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro
jednotlivé kusy nebo malé série. Přizpůsobení tvaru možné bez
nářadí. Dvě různé tloušťky v sadě, nopkovaná výplň ve víku 30 mm,
výplň dna 10 mm. Samolepící provedení výplně víka.
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Vhodné
pro bednu

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

41810

516 × 350 × 159

43848

41811

550 × 350 × 380

43854

41812

750 × 350 × 380

43850

41813

750 × 450 × 310

43851

41814

750 × 635 × 410

43852

41815

910 × 350 × 380

43853

Taška s dělicími příčkami

Novinka

Flexibilní systém uspořádání drobných dílů. Robustní, vodě
odolná taška z polyesteru. Kompletně uzavíratelná pomocí
obvodového zipu. Snadné vkládání a vykládání díky bočním
výztuhám. Vyjímatelná, vybavená uchy. Uvnitř jsou dělicí
příčky, které lze umístit libovolně pomocí suchého zipu.

Tip ZARGES
Všechny vnitřní tašky lze
kombinovat s novými taškami
do víka obj. č. 41820 a 41821.

Možno kombinovat s taškou do víka

Snadné vkládání a vykládání díky velkým otvorům

Flexibilní dělicí příčky zajistí trvalý pořádek.
Název

Rozměry
D × Š × V (mm)

Počet
příček

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

Taška pro 41813

750 × 450 × 310

6

41826

Taška pro 41814

750 × 635 × 410

6

41827

Taška pro 41815

910 × 350 × 380

6

41828
Tašku lze snadno vyjmout

Dodává se bez obsahu.
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K 424 XC
K 424 XC vnitřní výbava

TOP

PRODUKT

01

Individuální pěnové výplně
Z velkého výběru materiálů vyrábíme polstrování na míru, které je
přizpůsobeno Vašim požadavkům na ochranu a funkčnost.
Pokud nám dodáte fotky, výkresy, 3D data nebo přímo produkt, naši
konstruktéři vyvinou zcela individuální perfektně padnoucí výplň.
Na výběr máte vždy různé barvy. Je možné volit antistatické, disipativní nebo
nehořlavé provedení. Ke zvláštnostem těchto prvotřídních výplní patří
možnost vypočítat ochranný účinek celého obalu dopředu. Na bázi hmotnosti,
plochy, výšky pádu a citlivosti (hodnota G) pro Vás vyvineme obal s optimálně
přizpůsobenou tloušťkou výplně.
Výsledkem je použití co možná nejmenšího možného množství materiálu při
maximální ochraně.

Individuální provedení

3D data usnadní práci na projektu
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Vícebarevné výplně zvyšují přehlednost

Přesné provedení pěnové výplně
Dodává se bez obsahu.

K 424 XC
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K 424 XC mobilita
Řada beden K 424 XC je již v základu vybavena sadou koleček ø 50 mm. Ta se
vyznačují lehkým a tichým chodem.

01
Sada koleček 125 mm

Novinka

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. Lze nasadit i dodatečně. Včetně samolepící tašky
na uskladnění z odolné nylonové látky.

Tip ZARGES
Montáž a demontáž
během pár sekund.

Vhodné
pro bedny

Průměr koleček
(mm)

Objednací
číslo

Všechny K 424 XC

125

41818

Offroad sada 220 mm

Novinka

Na přání vybaví ZARGES bedny K424 XC sadou Offroad:
Mobilita i v těžkém terénu mimo cesty. Hodnotná bantamová
kolečka, průměr 220 mm. Zvětší výšku o 65 mm.
Při výrobě namontované podpěry umožňují vodorovné
postavení bedny. Po přípravě během výroby lze kolečka a osu
namontovat a demontovat bez nářadí.

Vhodné
pro bedny

Průměr koleček
(mm)

41812, 41815

220

41819

41813

220

41832

41814

220

41833

Objednací
číslo
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K 424 XC
K 424 XC standardní příslušenství
Visací zámek
Visací zámek s volitelnou
3 místnou kombinací čísel.

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46989

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46789

Délka
(m)

Objednací
číslo

1,20

375891

Průměr třmenu zámku 5 mm.

01
Visací zámek TSA
Visací zámek s volitelnou
3 místnou kombinací čísel.
Visací zámek TSA může otevřít
letištní personál bez poškození.

Kotevní lano
Na přání vybaví ZARGES bedny K 424
XC kotevním lanem. To zabrání
odnesení uzavřené bedny K 424 XC.
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.

Novinka

K 424 XC individualizace

Ražené štítky

Ražba

Rámeček na štítky

Pancéřovaná petlice

K upevnění na bedny. Písmo
ražené dle normy DIN, velká
písmena, výška písma
20 mm, jednořádkové
i víceřádkové.

Písmo dle normy DIN, velká
písmena, výška písma
20 mm, jednořádkové
i víceřádkové.

Různé velikosti dle normy
DIN i speciální velikosti.

Příprava k použití plomby
a visacího zámku.
K použití zámků s průměrem
třmenu 8 mm.

Popis
ZARGES nabízí individuální popis:
1
2

3
1
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2

3

4

4

Sítotisk, jedno nebo vícebarevný
Samolepící fólie, na přání také snadno
odstranitelná
Samolepící písmena
Montáž typových štítků

K 424 XC

www.zarges.cz

K 424 XC sada kompletní výbavy

TOP

PRODUKT

01

Koupením celé sady spojíte všechny
varianty výbav v jedné bedně K 424 XC.

Upozornění:
Kombinace tašky do víka
a sady koleček vytvoří z bedny
K 424 XC univerzálního
společníka.

 Výběr ze 2 velikostí
 Atraktivní cenově zvýhodněné sady:
Bedna K 424 XC (obj. č. 41811 nebo
41812)
Taška do víka (obj. č. 41820)
Taška (obj. č. 41823 nebo 41824)
Mobilní sada (obj. č. 41818).

Tip ZARGES
Sady kompletní výbavy pro K 424 XC
jsou o 15% levnější oproti jednotlivým
komponentům.

K 424 XC Sada kompletní výbavy
Název

Základní
model

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Taška

Obsahuje
Taška do víka

Sada koleček

Objednací
číslo

Sada 1

41811

550 × 350 × 310

41823

41820

41818

41816

Sada 2

41812

750 × 350 × 380

41824

41820

41818

41817

Dodává se bez obsahu.
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Univerzální bedna K470
– kvalita v každém detailu.

7
4

2

1

Originál od roku 1950.
Top kvalita je vždy otázkou detailu.
A právě proto jsme díky našim
univerzálním bednám nejen vůdčí
firmou na trhu, ale také na prvním
místě v kvalitě.

5

3

6

8

9

20

10

Univerzální bedna K470

www.zarges.cz

Náskok záčíná v detailech.

01
1 Zapěněné těsnění

po celém obvodu víka.
Odolné vůči opotřebení, přetížení a deformacím.

5 D
 va odolné popruhy víka.
Na koncích jsou chráněny
proti roztřepení. Odolnost
vůči vytržení i při vysoké
zátěži. Upevnění speciálními
nýty (s velkou hlavou).

2 Těsnicí funkce
	
je dokonale zajištěna
i v rozích.

3 Panty z ušlechtilé oceli
	
zanýtované v plechovém
plášti a v profilu víka. (jištění
proti vytržení).

4 Stohovací rohy
	
ze stabilního hliníkového
odlitku.

6 Ergonomičtější širší

7 Veškeré nýtové spoje
	
v provedení s plnými nýty.

8 	Dle velikosti obvodové

sklopná madla

9 Kluzné lišty
	
ze stabilních hliníkových profilů u beden s vnějšími rozměry od 1200 × 800 mm (přídavné vyztužení).

Upozornění:
Univerzální bedna K470
je k dostání v 25 standardních
velikostech.

nebo rohové prolisy
k vyztužení konstrukce.

Širší a mohutnější plochy
madel dělají bednu ještě
komfortnější a bez pocitu
únavy.

10 Profilové rámy horního
	
okraje, dna a víka zhotovené z plných profilů, dokonale přivařené k plechu
a trvanlivě spojené pomocí
tvarového styku.

Navržené pro splnění Vašich potřeb – všestranné uzávěry Comfort
Nové uzávěry ZARGES Comfort lze kdykoli doplnit vestavěným zámkem nebo pojistnou bezpečnostní
pružinou. Kromě toho mohou být zajištěny visacím zámkem nebo plombou.

Uzávěr se zámkem

Uzávěr s pojistnou pružinou

Uzávěr s krytem a visacím zámkem

Uzávěr s pojistnou pružinou
a zámkem
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Univerzální bedna K470

1 bedna – 1.000 možností
Ať již požadujete standardní nebo speciální výrobek, bedny
ZARGES K470 vždy nabízejí dokonalé řešení nejvyšších nároků.
Citlivé přístroje pro expedici, nezbytné zboží pro zahraniční
cestu nebo nebezpečné zboží - klasika mezi hliníkovými
bednami - ZARGES K470 nabízí perfektní ochranu pro všechno,
co je potřeba vzít s sebou - i v extrémních podmínkách. Obsáhlé
příslušenství zajistí optimální řešení pro každou situaci.

Novinka

Vnitřní výbava
K optimálnímu balení patří také vhodné vnitřní vybavení.
ZARGES nabízí ke všem standardním velikostem K470
sériově vnitřní výplň. Nově máme pro běžné velikosti také
tašky z odolné plastové látky, které zajistí díky přepážkám
flexibilní rozdělení vnitřního prostoru. K dispozici je také
speciální předřezaná pěnová výplň a sada dělicích příček.
ZARGES nabízí také individuální výplně na míru.
Více na straně 26.

Individuální pěnová výplň

Vnitřní taška z pevné látky

Řešení mobility
Podle velikosti a přepravních podmínek nabízí ZARGES
vhodné řešení: Clip-On kolečka, podvozky nebo paletový
podstavec také jako dodatečnou výbavu beden. Bedny K470
mohou být vybaveny zvedacími prostředky testovanými TÜV.
Více na straně 30.

Sada zvedacích pásů, textil

Paletový podstavec

Clip-On kolečka

Montáž bez nářadí na každou
bednu K470
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Univerzální bedna K470

www.zarges.cz
Příslušenství

Novinka

Prázdné bedny bez vnitřního konceptu většinou nestačí
požadavkům na bezpečnou přepravu. ZARGES proto nabízí
nejen hodnotné hliníkové bedny, ale také kompletní koncepty
balení s vhodnou vnitřní výbavou a praktickým
příslušenstvím.
Více na straně 32.
Jištění kotevním lanem

Nalepovací štítek pro dodací listy

01
Individualizace
Na přání vybavíme bedny lakováním, ražbou nebo jiným
označením.
Více na straně 34.

Ražba

Lakování

Prachotěsné podle normy IP 65

Ochrana před stříkající vodou

ZARGES K470 - pro nebezpečné zboží
Pro balení a přepravu nebezpečného zboží jsou zákonem
stanoveny bezpečnostní předpisy. Nebezpečné zboží se smí
přepravovat pouze v obalech, které tato kritéria splňují
a jsou schváleny příslušnými úřady.
Všechny standardní velikosti beden K470 jsou odzkoušeny
pro přepravu nebezpečného zboží. Obsáhlý sortiment
příslušenství doplňuje program pro nebezpečné zboží
ZARGES. Tímto ZARGES nabízí optimální řešení balení pro
každou situaci.
Více na straně 35.

ZARGES K470 - optimální ochrana IP 65
Pro ještě větší těsnost a bezpečnost.
Prachotěsné a odolné stříkající vodě
s atestem TÜV.
Více na straně 38.
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Univerzální bedna K470
Univerzální bedna K470

Upozornění:
Program beden K470 lze doplnit o obsáhlé
příslušenství a doplňky.

01

Řada beden K470 nabízí 25 standardních velikostí.
Rozsah objemů činí 13 až 829 litrů. A pokud si ani v rámci tohoto širokého programu
nevyberete, můžete si u nás objednat i bedny speciálních velikostí.
 Univerzální stohovatelná hliníková bedna.
 Víko s pantem z nerezové oceli, 2 popruhy a těsnění okolo obvodu ve víku.
 Stohovací rohy z hliníkových odlitků.
 Stabilní plné profily rámu víka, dna i pláště.
Ergonomická, extra široká madla ZARGES
Comfort

 Spoje profilů plně svařeny.
 Obvodové a rohové prolisy, které zvyšují stabilitu i pevnost.
 Tloušťka plechu 1,5 mm u všech beden od rozměru 750 x 550 mm.
 Ergonomická pružinová madla ZARGES Comfort s nosností do 50 kg.
 Ergonomické sklopné uzávěry Comfort s dlouhou životností min. 20 tisíc
cyklů.
 Sklopné uzávěry: jištění zástrčkovým zámkem, plombou, pojistnou
pružinou proti náhodnému otevření nebo visacím zámkem
(max. tloušťka třmenu 6 mm).
 Speciální velikosti na vyžádání.

Uzávěr ZARGES Comfort s dlouhou životností

Bezpečná obsluha také s rukavicemi

24

Univerzální bedna K470
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Univerzální bedna K470

Tip ZARGES
22607

4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Všechny velikosti k dodání jako
verze pro nebezpečné zboží.

01
8
6

17

2
9
20

3
12

10

13

24

1
14

15

5
18

25

7

21

19

11

16

22
23

4

Viz č.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

1

350 × 250 × 150

2

350 × 250 × 310

3

550 × 350 × 150

4

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Max. nosnost jako obal
pro nebezp. zboží (kg)

Objednací číslo
pěnové výplně*

Objednací
číslo

400 × 300 × 180

13

400 × 300 × 340

27

2,6

26,0

43860

40835

3,1

58,0

43861

600 × 400 × 180

40677

29

4,2

65,0

43862

550 × 350 × 220

40810

600 × 400 × 250

42

4,8

65,0

43863

40568

5
6

550 × 350 × 310

600 × 400 × 340

60

5,0

70,0

43864

40678

550 × 350 × 380

600 × 400 × 410

73

5,3

75,0

43865

40564

7

550 × 550 × 220

8

550 × 550 × 380

600 × 600 × 250

67

5,6

65,0

43866

40849

600 × 600 × 410

115

6,6

75,0

43867

40859

9

550 × 550 × 580

600 × 600 × 610

175

7,8

94,0

43868

40836

10

600 × 430 × 450

650 × 480 × 480

116

6,5

70,0

43869

40837

11

600 × 560 × 440

650 × 610 × 470

148

7,4

83,0

43871

40839

12

690 × 460 × 380

740 × 510 × 410

121

6,9

71,0

43873

40841

13

690 × 640 × 340

740 × 690 × 370

150

8,0

84,0

43874

40842

14

690 × 640 × 430

740 × 690 × 460

190

8,6

100,0

43875

40843

15

750 × 550 × 380

800 × 600 × 410

157

10,0

102,0

43877

40565

16

750 × 550 × 580

800 × 600 × 610

239

12,0

126,0

43878

40566

17

780 × 480 × 520

830 × 530 × 550

195

11,1

103,0

43879

40844

18

900 × 480 × 400

950 × 530 × 430

173

11,0

93,0

43880

40845

19

900 × 640 × 450

950 × 690 × 480

259

13,4

115,0

43881

40846

20

950 × 450 × 380

1000 × 500 × 410

162

10,9

65,0

43882

40567

21

1150 × 350 × 150

1200 × 400 × 180

60

7,5

50,0

43887

40847

22

1150 × 750 × 480

1200 × 800 × 510

414

20,0

183,0

43884

40580

23

1350 × 400 × 220

1400 × 450 × 250

119

9,5

65,0

43888

40848

24

1550 × 550 × 465

1600 × 600 × 495

396

25,0

150,0

43885

40875

25

1650 × 750 × 670

1700 × 800 × 700

829

30,0

200,0

43886

40876

* Pěnová výplň není zahrnuta v ceně bedny.

Upozornění: Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.
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Univerzální bedna K470
K470 vnitřní výbava
Taška do víka

Novinka

Reprezentativní taška z černého nylonu pro vlastní
montáž. Ideální pro tablet, kabely, drobné součástky
nebo dokumenty. Spojuje ochranu předmětů a pořádek
v bedně. Tašku lze snadno vyjmout.

01

Název

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

Taška do víka, velká

420 × 260 × 40

550 × 350

41820

Taška do víka, malá

260 × 150 × 40

510 × 250

41821

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

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

430 × 290 × 20

550 × 350

40626

Taška na nářadí
Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Z pevné látky. Výklopná
přihrádka pro snadný přístup k nářadí.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro vnitřní rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

430 × 260 × 40

550 × 350

40627

Sada dělicích příček 1
Individuální systém na větší zboží zhotovený z hodnotných pěnových materiálů,
určený k vlastní montáži.
Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně víka.

26

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro vnitřní rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

550 × 350 × 190

550 × 350

40730
Dodává se bez obsahu.

Univerzální bedna K470
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K470 vnitřní výbava
Sada dělicích příček 2
Dno a stěny zhotoveny z polyetylénové pěny Ethaform 220.
Nopkovaná pěna víka v samolepicím provedení.
Souprava přepážek z materiálu Kömatex (pěnové PVC), tloušťka desky 5 mm,
2 podélné a 3 příčné příčky. Podélné i příčné příčky lze zasouvat dle potřeby.

01

Velikost jednotlivých oddělení cca 170 × 170 mm.
Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro vnitřní rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

750 × 550 × 330

750 × 550

40731

Sada přestavitelných hliníkových dělicích příček
Skládá se z jedné dělicí příčky a dvou rastrových lišt. Zajistí vždy pořádek.
Plastové lišty vybaveny samolepící plochou. Pozici hliníkové příčky lze měnit.

Rozměry
Š × V (mm)

Vhodné
pro

Objednací
číslo

346 × 215

40568

40864

346 × 305

40678, 40564

40865

446 × 345

40567

40866

Taška s dělicími příčkami
Robustní, vodě odolná taška z polyesteru. Kompletně
uzavíratelná pomocí obvodového zipu. Snadné vkládání
a vykládání díky bočním výztuhám. Vyjímatelná, vybavená uchy.

Novinka

Univerzální ochrana každého obsahu

Tip ZARGES
Všechny tašky lze kombinovat
s taška mi do víka obj. č.
41820 a 41821.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné
pro

Počet
příček

Objednací
číslo

550 × 350 × 310

40678

4

41823

550 × 350 × 380

40564

4

41829

750 × 550 × 380

40565

6

41830

750 × 550 × 580

40566

6

41831

Dodává se bez obsahu.
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Univerzální bedna K470
K470 vnitřní výbava
Pěnová výplň (vnitřní obložení)
Na přání lze všechny přepravní bedny K470 vybavit
trvanlivým a odolným vnitřním obložením z PE pěny:
dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová
hmotnost 45 kg/m3, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná PU
pěna. Ostatní materiály a jiné tloušťky stěn na přání.

01

Univerzální ochrana každého
obsahu

Vhodné
pro

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40835

350 × 250 × 150

43860

40677

350 × 250 × 310

43861

40810

550 × 350 × 150

43862

40568

550 × 350 × 220

43863

40678

550 × 350 × 310

43864

40564

550 × 350 × 380

43865

40849

550 × 550 × 220

43866

40859

550 × 550 × 380

43867

40836

550 × 550 × 580

43868

40837

600 × 430 × 450

43869

40839

600 × 560 × 440

43871
43873

40841

690 × 460 × 380

40842

690 × 640 × 340

43874

40843

690 × 640 × 430

43875

40565

750 × 550 × 380

43877

40566

750 × 550 × 580

43878

40844

780 × 480 × 520

43879

40845

900 × 480 × 400

43880

40846

900 × 640 × 450

43881

40567

950 × 450 × 380

43882

40580

1150 × 750 × 480

43884

40875

1550 × 550 × 465

43885

40876

1650 × 750 × 670

43886

40847

1150 × 350 × 150

43887

40848

1350 × 400 × 220

43888

Příplatek
za montáž

Objednací
číslo

43860, 43861

926005

43862–43864, 43866

926006

43865, 43867–43884

926007

43885–43888

926008

Rozmanité možnosti použití

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.
Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 2 × 60 mm, samolepící
nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm.
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Vhodné
pro

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40810, 40568

550 × 350 × 220

40735

40678, 40564

550 × 350 × 380

43854

40849

750 × 550 × 220

40736

40565

750 × 550 × 380

43856
Dodává se bez obsahu.

Univerzální bedna K470
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K470 vnitřní výbava
Individuální pěnové výplně
Z velkého množství výběru materiálů zhotovíme na míru
polstrování, které bude přesně přizpůsobeno pro ochranu
Vašeho přepravovaného zboží.

TOP

PRODUKT

Pokud nám dodáte fotky, výkresy, 3D data nebo přímo
produkt, naši konstruktéři vyvinou zcela individuální
perfektně padnoucí výplň.

01

Na výběr máte vždy různé barvy. Je možné volit antistatické,
disipativní nebo nehořlavé provedení.
Ke zvláštnostem těchto prvotřídních výplní patří možnost
vypočítat ochranný účinek celého obalu dopředu.
Na bázi hmotnosti, plochy, výšky pádu a citlivosti (hodnota G)
pro Vás vyvineme obal s optimálně přizpůsobenou tloušťkou
výplně. Výsledkem je použití co možná nejmenšího možného
množství materiálu při maximální ochraně.

Individuální provedení

3D data usnadní práci na projektu

Antistatická pěnová výplň

Vyjímatelné výplně umožňují rychlý přístup ke všem úrovním

Dodává se bez obsahu.

Přesné provedení pěnové výplně
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Univerzální bedna K470
K470 mobilita
Zdvihací pásy z chemických vláken

Objednací
číslo

Nosnost až 200 kg. Nízká hmotnost.

40745

Absence chrastivých zvuků. Každou
bednu je třeba vybavit čtyřmi kusy.

01
Upozornění:
Bedny ZARGES K470 lze vybavit
zvedacími prostředky
odzkoušenými TÜV.

Zdvihací pásy z nerezového lana

Objednací
číslo

Snadné čištění a dekontaminace.

40746

Dobrá odolnost vůči působení
ultrafialového záření a chemikálií.
Každou bednu je třeba vybavit čtyřmi
kusy. Lze použít i v kombinaci
s provedením k přepravě
nebezpečného zboží.
Upozornění:
Bedny ZARGES K470 lze vybavit
zvedacími prostředky
odzkoušenými TÜV.

Clip-On kolečka
Mobilita pro všechny bedny od velikosti
550 mm × 350 mm vnitřního rozměru.
Montáž bez použití nářadí.
Celopryžová, ø 100 mm, otočná kolečka
vybavena brzdou. Nosnost do 90 kg
u 4 koleček.

Název

Objednací
číslo

2 pevná kolečka
vč. upevňovacího mechanismu
1 × levé a 1 × pravé

40741

2 otočná kolečka
vč. upevňovacího mechanismu
1 × levé a 1 × pravé

40742

Tip ZARGES
Doporučené uspořádání:
2 otočná (40742) a 2 pevná (40741)
kolečka nebo 4 otočná kolečka
(2x 40742)

Přídavná kolečka
2 kolečka z vysoce hodnotného
polyamidu. Snadná montáž
přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada.
Optimální k přepravním bednám
s vnější délkou 800–1000 mm. Součástí
dodávky je i spojovací materiál
a montážní návod.
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Objednací
číslo
40738
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K470 mobilita
Popis

Objednací
číslo

Trolej

40739

Doplňková sada

40740

Odnímatelná trolej
Zasouvatelná trolej. Jednoduchá
montáž. Madlo výsuvné a aretovatelné.
Trolej lze kdykoli odebrat.
Optimální k přepravním bednám
s vnější délkou 500–800 mm.

Upozornění:

01

Podvozek s lehkým chodem, ø 54 mm.

Doplňková sada pro trolej
40740 umožňuje použít trolej
na dalších bednách.

Nosnost 30 kg.

Vhodné pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

580 × 380

40607

760 × 580

40608

Vhodné pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

760 × 580

40680

Vhodné pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

800 × 600

45096

1200 × 800

45097

Podvozek W 150
Hliníkový podvozek, nízké provedení.
Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka,
ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod,
pryžový potah, nezanechává stopy,
uložení v ložiscích, ochrana proti
namotání vláken.

Podvozek W 152
Hliníkový podvozek, vysoké provedení.
Výška 450 mm. Pojezd: 2 otočná a 2
pevná kolečka, ø 125 mm, šířka 40 mm,
lehký chod, pryžový potah,
nezanechává stopy, uložení v ložiscích,
ochrana proti namotání vláken.

Podvozek pro těžké náklady W 154
Svařovaná hliníková konstrukce.
Kolečka (2 pevná a 2 otočná s brzdou)
z polyamidu, bílá.

Paletový podstavec
Upozornění:

Nabízíme také individuální
provedení. Zašlete nám poptávku.

Na přání lze přepravní bedny vybavit
i paletou. Palety zhotovené ze dřeva,
plastu nebo hliníku.
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K470 příslušenství
Visací zámek
Visací zámek s volitelnou 3 místnou
kombinací čísel.

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46989

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46789

Průměr třmenu zámku 5 mm.

01

Visací zámek TSA
Visací zámek s volitelnou 3 místnou
kombinací čísel.
Visací zámek TSA může otevřít letištní
personál bez poškození.

Sada zámků
Ke všem přepravním bednám
s přípravou k použití zámků
v uzávěrech. Skládá se ze 2 zámků
a 2 klíčů.

Popis

Objednací
číslo

Stejné klíče pouze v sadě

40832

Kompletní série se stejnými klíči

40833

Pojistná pružina proti samovolnému otevření

Objednací
číslo

Ke všem bednám vybavených uzávěrem
Comfort. Zamezí nechtěnému otevření
uzávěru.

40834

Nalepovací štítek pro dodací listy
Pevné místo pro odesílací dokumenty.
Samolepící. Snadné číštění.

Rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

280 × 280

343904

Novinka

Kotevní lano
Na přání vybaví ZARGES bedny K470
kotevním lanem. To zabrání odnesení
uzavřené bedny K470. 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.
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Objednací
číslo
375891
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Univerzální bedna K470

www.zarges.cz

K470 příslušenství
Název

Vhodné pro

Objednací
číslo

Vložka Attaché

všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835

40626

Brašna na nářadí

všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835

40627

Taška do víka, velká

všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835

41820

Taška do víka, malá

všechny bedny K470

41821

Sada dělicích příček 1

bedny K470 a K 450 s vnitřními rozměry 550 × 350 mm, min. výška 220 mm

40730

Sada dělicích příček 2

bedny K470 a K 450 s vnitřními rozměry 750 × 550 mm, min. výška 380 mm

40731

Sada pěnové výplně 1

bedny K470 s vnitřními rozměry 550 × 350 mm

40735

Sada pěnové výplně 2

bedny K470 s vnitřními rozměry 750 × 550 mm

40736

Sada hliníkových příček 1

výška dělicí příčky 215 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 350 mm

40864

Sada hliníkových příček 2

výška dělicí příčky 305 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 350 mm

40865

Sada hliníkových příček 3

výška dělicí příčky 345 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 450 mm

40866
40607

Podvozek W 150

všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 600 × 400 mm

Podvozek W 150

všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 800 × 600 mm

40608

Podvozek W 152

všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 800 × 600 mm

40680

Přídavná kolečka

všechny bedny K470, optimální použití u beden s vnější délkou 800–1000 mm

40738

Odnímatelná trolej

všechny bedny K470 s délkou 600–800 mm

40739

Pevná kolečka Clip-On

všechny bedny K470 od velikosti 550 × 350 mm

40741

Otočná kolečka Clip-On

všechny bedny K470 od velikosti 550 × 350 mm

40742

Sada zámků

stejný klíč pouze v sadě, vhodné pro všechny bedny s přípravou k použití zámků

40832

Sada zámků

kompletní série se stejnými klíči, vhodné pro všechny bedny s přípravou k použití zámků

40833

Pojistná pružina proti samovolnému otevření

všechny bedny K470

40834

Visací zámek TSA

všechny bedny K470

46789

Visací zámek

všechny bedny K470

46989

01

40626
Vložka Attaché
Strana 26

40627
Brašna na nářadí
Strana 26

41820
Taška do víka
Strana 26

40730
Sada dělicích příček 1
Strana 26

40731
Sada dělicích příček 2
Strana 27

40735–40737
Sada pěnové výplně
Strana 28

40864–40866
Sada hliníkových
příček
Strana 27

40680
Podvozek W 152
Strana 31

40738
Přídavná kolečka
Strana 30

40739
Odnímatelná trolej
Strana 31

40741, 40742
Kolečka Clip-On
Strana 30

40832, 40833
Sada zámků
Strana 32

40834
Pojistná pružina proti
samovolnému otevření
Strana 32

46789
Visací zámek TSA
Strana 32

Možnosti kombinací
Objednací číslo
Popis

40626

40627

40628

40730

40735, 40736

40864, 40865, 40866

Vložka Attaché

Brašna na nářadí

Miska na drobné díly

Sada dělicích příček

Sada pěnové výplně

Sada hliníkových
příček











40626

Vložka Attaché

–

–

–

40627

Brašna na nářadí

–

–

–

–
–

41820, 41821

Taška do víka

–

–

–

40730

Sada dělicích příček




–

–

Sada pěnové výplně




–

40735, 40736




–

–

–

40864, 40865,
40866

Sada hliníkových
příček

–

–

–

–

–

–

Upozornění:

 ožnosti kombinací závisí na výšce bedny. Za určitých okolností je např. třeba některé části sady příček zkrátit
M
nebo vynechat některou součást předřezané pěnové výplně.

Dodává se bez obsahu.
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K470 individualizace

01

Ražené štítky

Ražba

Rámeček na štítky

K upevnění na bedny. Písmo ražené dle
normy DIN, velká písmena, výška
písma 20 mm, jednořádkové
i víceřádkové.

Písmo dle normy DIN, velká písmena,
výška písma 20 mm, jednořádkové
i víceřádkové.

Různé velikosti dle normy DIN
i speciální velikosti.

1

2

3

4

Pancéřovaná petlice

Lakování

Popis

Příprava k použití plomby a visacího
zámku.

Možnost dodání všech barev podle
RAL:

ZARGES nabízí individuální popis:

K použití zámků s průměrem třmenu
8 mm.

 Barva podle TLA-0003 RAL 6031
nebo RAL 6031 HR, podle podnikové
normy ZARGES.

Upozornění:
Další informace naleznete
na www.zarges.cz - bedny K470

 Barva podle TLA-0033 RAL 6031 F9
nebo RAL 6031 HR, běžná.

1

Sítotisk, jedno nebo vícebarevný.

2

 amolepící fólie, na přání také snadno
S
odstranitelná.

3

Samolepící písmena.

4

Montáž typových štítků.

Bedny ZARGES je nyní možné vybavit technologií RFID pro bezpečnou
přepravu po celém světě.
RFID (Radio-Frequency Identification) zajistí transparentnost
a účinnost logistických procesů.
Bedny s ním lze snadno dohledat, určit jejich polohu, kontrolovat
a chránit. Bezkontaktní přečtení libovolného množství kódů zajistí
i při inventuře větší účinnost. Také je možné celosvětové sledování
pomocí GPS a GSM.
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Obaly pro nebezpečné zboží ZARGES

splňují nejrozmanitější požadavky.

Pro balení a přepravu nebezpečného zboží jsou
zákonem stanoveny bezpečnostní předpisy.
Nebezpečné zboží se smí přepravovat pouze
v obalech, které tato kritéria splňují a jsou
schváleny příslušnými úřady.
ZARGES má desetileté zkušenosti s osvědčením
UN pro obaly z hliníku.

ZADAVATEL + ZARGES

01

Úvodní pohovor a obalový koncept (definice požadavků na obal)

ANO

NE

Řešení problému je k dispozici?

Řešení v rámci
stávajícího
osvědčení

Vývoj speciálního
řešení

NON-FLAMMABLE
GAS
2

Velký výběr
stávajících
UN-osvědčení

Konstrukce, výroba
a provedení zkoušek
ve zkušebně ZARGES

5.2

Aplikace osvědčení

Společnost ZARGES je jako autorizovaná
zkušebna oprávněna a vybavena k vykonávání zkoušek obalů nebezpečného zboží
a podávat návrhy na vystavení typových
osvědčení.

Sortiment ZARGES
Široké spektrum standardních produktů nabízí ve většině případů množství řešení, která splňují nejvyšší
požadavky. Kromě beden K470 zde naleznete přehled dalších typů našeho sortimentu:

Alu-Case K 410 - GGV
(viz strana 64)

Skříňový vozík W105N
(viz strana 76)

Vícecestný přepravní kontejner
UN 3291

Airbag kontejner
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Bedny K470 jako obal pro nebezpečné zboží

01

Máte další dotazy?
Kontaktujte nás na:
Tel.: 543 234 727 (8)
Fax: 543 213 760
nebo na: obchod@zarges.cz

Proč obal na nebezpečné zboží z hliníku?

Proč obal na nebezpečné zboží ZARGES?

 Extrémně robustní a kvalitní.

 Velký výběr osvědčení standardních velikostí.

 Nízká vlastní hmotnost.
 Dlouhá životnost po mnoho cyklů.

 Široký program osvědčení různých typů beden
(UN 4B, UN 4BV, UN 50B).

 Snadno uzavíratelné.

 Krátké dodací lhůty i u speciálních velikostí.

 Velká stabilita díky tloušťce plechu 1,5 mm od rozměru
800 x 600 mm.

 Osvědčení UN 4B pro všechny druhy dopravy.

 Optimální pro nebezpečné zboží o velké hmotnosti.
 Robustní balení pro bezpečnou ochranu i v extrémních
podmínkách.

36

 Vlastní zkušebna uznaná a kontrolovaná BAM
na provádění typových zkoušek.
 Velký výběr příslušenství a vnitřního vybavení.

Příplatek za zkoušku GGVS (obj. č. 926000)
při odběru:

Objednací
číslo

1–9 kusů

926000

10–19 kusů

926000

20–99 kusů

926000

nad 100 kusů

926000

Dodává se bez obsahu.
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Bedny K470 jako obal pro nebezpečné zboží - příslušenství
Upozornění:

A by bedna byla předpisovým obalem pro nebezpečné zboží, je potřeba použít správné příslušenství.
Proto ZARGES nabízí rozsáhlý program příslušenství.

Objednací
číslo
43831

Vak se zipem
Zip se snadnou obsluhou pro komfortní
a rychlé otevření a zavření. Předepsaný
pro nakažlivé látky, které jsou baleny
podle vyhlášky P620 nebo P650.

01

Materiál: PE, tloušťka 100 µm.

Objednací
číslo
43833

Ohnivzdorný balící polštář
Balící polštář Perleen ® pro
nebezpečné zboží a baterie.
Ohnivzdorný polštář z pevné látky ze
skelných vláken. Snadná manipulace,
nevytváří prach v porovnání s volně
sypaným vermikulitem. Naplněný asi
15 litry nehořlavého chemického pojiva
Perleen ® 444. Slouží jako balení
tlumící rázy a pro nasáknutí
nebezpečných látek. Elektricky
nevodivý. Neobsahuje uhlík. Chemická
kompatibilita zkoušena TÜV podle
zkušební metody BAM pro chemická
pojiva.

Individuální pěnové výplně
Z velkého množství výběru materiálů
zhotovíme na míru polstrování, které
bude přesně přizpůsobeno pro ochranu
Vašeho přepravovaného zboží. Je možné
volit antistatické nebo nehořlavé
provedení.
Individuálně podle Vašich požadavků.
Prosím zašlete nám poptávku.

Výměnné štítky s VA rámečky
Vyměnitelné štítky pro měnící se
nebezpečné zboží.
Individuálně podle Vašich požadavků.
Prosím zašlete nám poptávku.

Dodává se bez obsahu.
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Bedny ZARGES K470 IP 65
- voda a prach nemají šanci.

Máte nejvyšší nároky na ochranu při
transportu Vašeho vybavení?
Nemůžete brát ohled na prach, vodu
nebo tlakové rozdíly?
Máme pro Vás řešení bez kompromisů.

ZARGES K470 IP 65 - nyní prachotěsné a odolné
tryskající vodě - odpovídá ČSN EN 60529.
 Velký výběr standardních velikostí.
 3 standardní velikosti skladem.
 K dispozici také jako obal pro nebezpečné látky.
 Odzkoušeno a certifikováno TÜV SÜD.
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Bedny ZARGES K470 IP 65

01

ZARGES ještě vylepšil dlouhodobě ověřenou legendární bednu K470:
 Tyto bedny se používají tam, kde je třeba chránit cenné
a citlivé vybavení před extrémními vlivy počasí.
Po desetiletí důvěřuje nespočet uživatelů jako např.
armáda, výzkum, expedice a další profesionálové ze všech
oborů kvalitě beden ZARGES.
 Dosud byly bedny ZARGES sériově vybaveny spolehlivou
ochranou proti prachu a stříkající vodě. Nyní lze nový
model použít i tam, kde jsou zvýšené požadavky na těsnost
a ochranu před vlhkem, stříkající vodou a prachem například u montáže vozidel, lodí atd.

Automatický ventil pro vyrovnání tlaku

Těsnění po celém obvodu víka

Ochrana proti stříkající vodě

Prachotěsné podle IP 65

 Další inovativní výbavou bedny K470 IP 65 je automatický
ventil na vyrovnání tlaku, který umožňuje spolehlivé
otevření víka i při rozdílném tlaku vzduchu. Gore membrána zajistí permanentní vyrovnávání rozdílných
tlaků a zabraňuje propuštění prachu, solí, vody a dalších
tekutin. Chybná obsluha je díky automatickému ventilu
vyloučena.
 Odolnost bedny K470 IP 65 proti prachu a stříkající vodě
byla důkladně prověřena a s úspěchem certifikována TÜV
SÜD.
 Až na pár výjimek lze obdržet optimální utěsnění u všech
katalogových velikostí beden K470. Na výběr máte ještě
možnost kombinace s dodatečným UN certifikátem pro
přepravu nebezpečného zboží.
 Řešení ZARGES pro Vaše speciální požadavky:
nejmodernější hliníkové víceúčelové obaly, které chrání
nejen před vlhkostí a prachem, ale jsou také schopny
chránit při přepravě výbušné, jedovaté, nakažlivé, žíravé
nebo hořlavé tekuté látky.

Upozornění:

Ochrana IP67 jako speciální
provedení na vyžádání.
Tyto velikosti beden K470 IP 65 dodáme nyní v kratším termínu.
Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

550 × 350 × 380

600 × 400 × 410

750 × 550 × 380

800 × 600 × 410

70

5,3

366206

157

10,0

750 × 550 × 580

800 × 600 × 610

239

366217

12,0

366218

Příplatek za provedení IP 65
pro bednu K470

Objednací
číslo

40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 40859, 40836, 40837,
40839, 40841, 40842, 40843, 40565

926002

40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847

926003

39

ZARGES Security Lock Safebox
- více bezpečí s osobním PIN kódem.
Volně nastavitelné kódy.
Odolnost proti vylomení do 400 kg.
Automatické zajištění při zavřeném víku.
Výdrž baterií až 10 let.

■
■
■
■

Novinka
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ZARGES Security Lock Safebox

01

Upozornění:
Jiné provedení zámku nebo větší
počty kusů na vyžádání.

Více bezpečí, když na to přijde. S novým elektronickým zámkem
SL 500 pro bedny ZARGES.
 Uchovávání hodnotných nástrojů a materiálu na stavbách a ve vozidlech.
 Distribuce a zasílání léků.
 Přeprava a skladování důvěrných podkladů a datových nosičů.
 Libovolně programovatelný kód (4-8 místný PIN).
 Snadná konfigurace přes klávesnici (bez PC).
 Jednoduchá správa více uživatelů.
 Volitelně „princip 4 očí“ (zadání dvou PIN kódů).
 Automatické uzavření víka.

Samoaretační západka s lehkým chodem

 Automatický alarm při otevřeném víku.
 Odolnost proti vylomení do 400 kg.
 Výdrž baterií až 10 let.

Máte další dotazy?
Kontaktujte nás na:
Tel.: 543 234 727 (8)
Fax: 543 213 760
nebo na: obchod@zarges.cz

 Samoaretační západka s lehkým chodem.
 Bezpečná manipulace díky svařenému čepu pantu.
 Včetně montáže při výrobě.

Objednací
číslo

Novinka

373378

Kotevní lano
Na přání vybaví ZARGES bedny K470 kotevním lanem. To zabrání odnesení
uzavřené bedny ZARGES. Rychlé zajištění na stavbách nebo ve vozidle.
Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku. Nerezová ocel potažená
plastem, délka 1,20 m. Montáž držáku při výrobě.
Objednací
číslo
375891
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Univerzální bedna K470
Bedna K470 Plus

01

S řadou K470 Plus společnost ZARGES vytvořila zcela nový koncept
balení: dvojdílný přepravní systém, který se skládá z horního
a spodního dílu. Tento jedinečný systém umožňuje kombinovat prvky
různé výšky, čímž lze dosáhnout velkého množství možných
kombinací.
Balení je koncipováno pro přepravu a skladování těžkých
přístrojů. Řada K470 Plus je určena zejména k přepravě
a uskladnění přístrojů, které se používají bez nutnosti
vyjmutí z bedny. Jedná se například o tiskárny, měřicí
přístroje apod.
 V průběhu přepravy lze bednu snadno otevřít.
Horní a spodní díl jsou spojeny
uzávěry ZARGES Comfort

Snadné zvednutí horního dílu

 Je-li třeba přístroj z přepravní bedny vyjmout, snižuje
tento nový přepravní systém zvedací výšku, neboť horní
část systému lze sejmout nezávisle.
Bednu K470 Plus lze doplnit mnoha položkami
z příslušenství pro bedny K470.

Po zvednutí horního dílu...

42

...lze obsluhovat přístroj
ve spodním dílu.

Dodává se bez obsahu.

Univerzální bedna K470
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Bedna K470 Plus

01

Přístup k obsahu bedny přes víko nebo sejmutím horního dílu

Lze použít vnitřní vybavení z programu K470

Madla ZARGES Comfort

Uzávěry ZARGES Comfort s dlouhou životností

K470 Plus, vnější rozměry: 600 mm × 400 mm
Popis

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

Spodní díl

550 × 350 × 150

600 × 400 × 180

29

2,6

40500

Horní díl
Celková výška se spodním dílem
150 mm: 370 mm

550 × 350 × 220

600 × 400 × 250

42

4,0

40501

Horní díl
Celková výška se spodním dílem
150 mm: 530 mm

550 × 350 × 380

600 × 400 × 410

73

4,7

40502

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

K470 Plus, vnější rozměry: 800 mm × 600 mm
Popis

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Spodní díl

750 × 550 × 150

800 × 600 × 180

62

4,8

40503

Spodní díl

750 × 550 × 220

800 × 600 × 250

91

5,5

40504

Horní díl
Celková výška 530 nebo 600 mm

750 × 550 × 380

800 × 600 × 410

157

8,6

40505

Horní díl
Celková výška 730 nebo 800 mm

750 × 550 × 580

800 × 600 × 610

240

10,5

40506

Dodává se bez obsahu.
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Speciální bedny ZARGES
- jako stvořené pro Vaše požadavky.

ZARGES nabízí řadu velkých speciálních beden pro různé
příležitosti použití jako přeprava a skladování střel,
citlivých přístrojů, nebezpečného zboží nebo
elektronických komponentů. Jsou navrženy a vyrobeny
z pevných hliníkových stěn.
Inovativní detaily jako tlumiče nárazů, držáky a závěsná
oka pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Podle předpisů
UN odzkoušeny a schváleny jako obaly pro nebezpečné
zboží.
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Speciální bedny

Bedna K 473 pro těžké náklady

01

Řada K 473 se obzvlášť hodí na těžké předměty, např. stroje, motory nebo součásti vybavení.
Rozšiřuje tím obsáhlý program beden K470 o robustní alternativu ochrany těžkého vybavení
i za nejnáročnějších přepravních podmínek. Použitím hliníku je dosaženo optimálního poměru
mezi hmotností a ochranným účinkem.
 Robustní provedení, vhodné pro velké hmotnosti.
 Odnímatelné víko, vybavené těsněním.
 Profilové rámy horního okraje, dna a víka zhotovené z plných profilů, dokonale
přivařené k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.
 Obvodové a rohové prolisy pro zvýšení stability.

Paletový podstavec s patkami v rozích

 Madla ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci s nosností do 50 kg.
 Vybaveno novými uzávěry ZARGES Comfort.
 Zajištění vestavným zámkem nebo pojistnou bezpečnostní pružinou. Kromě
toho mohou být zajištěny visacím zámkem nebo plombou.
 Světlý průchozí otvor stejný jako vnitřní rozměry = žádné omezení profilem
horního rámu.
 Speciální provedení na vyžádání.

Volitelná speciální výbava:
 Stohovací rohy: bedny s paletou i bez lze stohovat.
 Paletový podstavec z hliníku.
 Odolnost proti stříkající vodě IP 65 (pouze při odnímatelném víku).

Volitelně odnímatelná kolečka

 Víko s pantem, dva popruhy a celoobvodové pěnové těsnění ve víku
(těsnost IP 54).
 Osvědčení pro nebezpečné zboží.
 Lakování ve všech běžných provedeních.

Paletový podstavec s lyžinami
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Speciální bedny
Přepravní a skladovací kontejnery K 475
Přepravní a skladovací kontejnery řady K 475 jsou vícecestné
kontejnery určené k opakovanému použití.
Jsou zkonstruovány jako ochranný obal na choulostivé
produkty a přístroje. Kontejnery lze objednat v sériovém
provedení podle VG 95 613 nebo ve speciálním provedení dle
individuálních požadavků zákazníků.

01

Na přání lze vícecestné kontejnery K 475 zakoupit i se
speciálními pěnovými vložkami, fixačními držáky nebo
dalšími doplňky.

2

 Parotěsné, stohovatelné speciální bedny z hliníku
odolného proti korozi.
 Snímatelné víko, těsně svařené s těsností IP 67.

4

 Stabilní stohovací rohy na víku a ve dně.
 Odnímatelné víko s celoobvodovým těsněním.
 Pružinové uzávěry s automatickou aretací.
 Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.
3

 Sériově ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.

1

Upozornění:
Řada K 475 je za příplatek k dispozici též v provedení
k přepravě nebezpečného zboží. Bedna disponuje
osvědčením jakožto složený obal kategorie UN 4B.

Uzávěr ZARGES Comfort
s pojistnou pružinou

Viz č.

Sériově automatický ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Objednací
číslo

1

360 × 360 × 265

400 × 400 × 300

34

5,5

45133

–

460 × 460 × 365

500 × 500 × 400

77

8,2

45135

2

560 × 360 × 365

600 × 400 × 400

74

7,8

45138

3

760 × 360 × 265

800 × 400 × 300

73

10,7

45141

4

760 × 560 × 460

800 × 600 × 500

196

16,8

45145

Upozornění: Světlost horního otvoru je u beden K 475 o cca 32 mm menší než udávané vnitřní rozměry.
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Hmotnost
(kg)

Speciální bedny
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Přepravní a skladovací kontejnery K 475 speciální výbava
Pro každý požadavek správné řešení - příklady speciálních vybavení.
 Manometr.
 Spojka VA pro přívod ochranného plynu.
 Pěnové výplně.
 Pěnové vložky podle individuálních požadavků.

01

 Těsnění HF.
 Přihrádka na vysoušecí přípravek.
 Otvor pro dekompresi.
 Paletový podstavec.
 Přihrádka na dokumenty.

Přihrádka na dokumenty

Spojka VA pro přívod ochranného plynu

Bedna K 475, obj. č. 45135 v provedení GGV
a s optickým označením proti otočení víka

Barevně eloxovaný hliník

Přepravní a skladovací kontejnery K 475 s poklopem
Parotěsné kontejnery s poklopem
 Tyto speciální kontejnery se používají pro přepravu
a balení těžkých a velkých přístrojů.
 Při odebraném poklopu lze obsluhovat přístroj ve spodním
dílu. Kontejner lze vybavit pěnovou výplní nebo plošinou
tlumící otřesy.

Speciální parotěsné provedení, IP 67

Plošina s tlumícími elementy
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Speciální bedny
Skládací bedny Retour® na kusové zboží

Tip ZARGES
22607

2

Všechny velikosti také v provedení
pro nebezpečné zboží.

1

01

4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Skládací vícecestné balení ze slitiny hliníku.
 Pomocí několika pohybů jediné osoby lze kontejner zcela rozložit a složit.
 Snadná manipulace díky do sebe zapadajícím profilům s pojistkou proti
nadzvednutí na dně a stěnách.
 Ochranné lišty.
 Vysoká stabilita díky trojitému olemování profilů vnějších stěn.
 Skládací poměr 1: 3.
Ochranné lišty ze dřeva

 Víko pevně spojeno se zadní stěnou pomocí kyvného pantu.
 Čelní stěny a víko vybaveno přídavnými vnějšími výztužnými profily.
 Samozapadající uzávěry s přípravou k použití plomby nebo visacího zámku.
 Stohovací rohy.
 Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.
 15 mm prostoru ve složeném stavu (např. pro vnitřní obložení).

Víko s kyvným pantem

Upozornění:

Obj. č. 45070: Přední stěna sklopná,
nakládání možné zepředu. Obj. č. 45073:
Sériově s dřevěnou paletou.

Viz č.

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Složená výška
(mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1

730 × 530 × 570

800 × 600 × 600

145

221

21,0

45070

2

1130 × 730 × 740

1200 × 800 × 900

287

610

62,0

45073

Upozornění:
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Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

H liníkové palety a ochranné lišty jsou součástí mimořádné výbavy. Obj. č. 45073: Součástí dodávky je dřevěná paleta a dřevěné ochranné lišty. Rozměry a hmotnosti včetně
dřevěné palety. Speciální velikosti na vyžádání.

Speciální bedny
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Kontejnery Mitraset® 19˝

01

Kontejnery Mitraset® 19˝ jsou určeny k uchycení
elektronických přístrojů do rastru 19˝. Kontejnery
plní několik ochranných funkcí současně: tlumí zatížení
mechanické povahy, například nárazy, údery a výkyvy,
chrání před elektromagnetickým rušením, například
rádiovými vlnami, bleskem apod., jakož i před obecnými
vlivy okolního prostředí, jakými jsou například teplota,
vlhkost, prach apod.
Aby kontejnery Mitraset® 19˝ byly schopny tyto požadavky
plnit, vyrábějí se v následujícím provedení:

Plášť v provedení přesně svařené konstrukce
z vysokopevnostních hliníkových plechů a profilů a z pružně
zavěšeného výkyvného rámu profilované konstrukce.
Do tohoto rámu se nasazuje a šrouby upevňuje samotný
chráněný přístroj. Výkyvný rám je s pláštěm spojen pomocí
kolejnic a pryžového uložení, přičemž materiál a druh uložení
je zvolen s ohledem na požadavky na přepravované zboží.

Novinkou v řadě kontejnerů ZARGES Mitraset 19“ je Mitraset® Racklite.

Novinka

 Díky novým pryžovým elementům na rozích kontejneru je vylepšen ochranný
účinek, což prokázaly pádové zkoušky.
 Jsou použity uzávěry ZARGES Comfort s pojistnou pružinou pro flexibilní
adaptaci na Vaše potřeby.
 Díky lehké konstrukci bylo dosaženo nižší hmotnosti oproti kontejnerům
Mitraset® Classic.
 Kontejner je vybaven madly ZARGES Comfort.
 Při nedostatku prostoru lze dodat Mitraset® Racklite také bez pryžových rožků.

Mitraset® Classic lze dodat také s osvědčením
GGV

Mitraset® Racklite (dole) a Mitraset® Classic

Upozornění:
Další informace naleznete
na www.zarges.cz - mitraset

Mitraset® Racklite: stohování s novými pryžovými
elementy
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ZARGES Eurobox

- bedna s modrými rožky.

2

1

5

3

7

4

9

6

8

10

Eurobox je pouze jeden.
Drobná vylepšení naleznete pouze
u originálu ZARGES.
50

Eurobox

www.zarges.cz

1 Pěnové těsnění

po celém obvodu víka.

2 Těsnící funkce
je zajištěna i v rozích.

3 Nerezové panty
	
přinýtované do plechu stěny
a profilu víka.

4 Stohovací rohy
z odolného plastu.

6 S
 klopná madla
s vratnými pružinami (nerez)
a plastovým obložením:
ergonomická a vysoce odolná
vůči zátěži.

7 V
 eškeré nýtové spoje
v provedení s plnými nýty.

8 	Rohové prolisy
pro větší stabilitu.

9 Sklopné uzávěry

10 Rámy dna, horního

Odolné vůči opotřebení, přetížení a deformacím.

5 D
 va odolné popruhy víka.
Konce popruhů jsou
chráněny vůči roztřepení.
Odolnost vůči vytržení i při
vysoké zátěži. Upevnění
speciálními nýty (s velkou
hlavou).

Upozornění:
Eurobox se dodává
v 9 standardních
velikostech.

01

z kombinace hliníku
a nerezové oceli. Odolné

okraje a víka zhotovené
z plných profilů.

vůči korozi, připraveny k použití plomby, visacího zámku
do tloušťky 6 mm a pojistné
pružiny proti samovolnému
otevření.

Dokonale přivařené k plechu
a trvanlivě spojené pomocí
tvarového styku.

Navržené ke splnění Vašich potřeb – ještě všestrannější uzávěry Comfort.
Uzávěry ZARGES Comfort lze kdykoli doplnit vestavným zámkem nebo bezpečnostní pružinou.
Kromě toho lze uzávěr zajistit i visacím zámkem nebo plombou.

Uzávěr s vestavným zámkem

Uzávěr s bezpečnostní pružinou
a vestavným zámkem

Uzávěr s bezpečnostní pružinou

Uzávěr s krytem a visacím
zámkem
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Eurobox
Eurobox
5

Upozornění:

Obj. č. 40700 je vybaveno madlem na víku.
Obj. č.40709 je vybaveno 2 madly na čelních stranách.
Obj. č. 40701 a 40710 jsou vybavena 3 madly.

1

01

2

7

4

3

9

6

8

Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy a rozsáhlým
příslušenstvím.
 Stabilní univerzální stohovatelná hliníková bedna.
 Odolná vůči prachu a stříkající vodě díky celoobvodovému pěnovému těsnění
ve víku.
 Vybavena dvěma stabilními popruhy držícími víko.
 Bezpečné stohovací rohy z pevného plastu.
 Stabilní plné profily rámu víka, dna a horního rámu. Spoje profilů plně svařeny.
Ergonomická madla ZARGES Comfort s nosností
do 50 kg

 Rohové prolisy pro větší stabilitu.
 Uzávěry ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci.
 Možnost zajištění plombou nebo visacím zámkem (max. ø 6 mm).
 Uzávěry připraveny k použití pojistné pružiny proti samovolnému otevření.
 Ergonomická pružinová madla ZARGES Comfort s nosností až 50 kg.
 Vysoká odolnost proti korozi díky nerezovému kování.

Uzávěry ZARGES Comfort s extrémně dlouhou
životností

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1

350 × 250 × 310

400 × 300 × 340

2

550 × 350 × 220

600 × 400 × 250

27

3,0

40700

42

4,7

3

550 × 350 × 310

40701

600 × 400 × 340

60

4,9

4

40702

550 × 350 × 380

600 × 400 × 410

73

5,2

40703

5

750 × 350 × 310

800 × 400 × 340

81

6,1

40704

6

750 × 550 × 380

800 × 600 × 410

157

7,5

40705

7

750 × 550 × 580

800 × 600 × 610

239

8,9

40706

8

1150 × 750 × 480

1200 × 800 × 510

414

13,0

40709

9

1150 × 250 × 220

1200 × 300 × 250

63

6,3

40710

Viz č.

Upozornění: Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.
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Eurobox vnitřní výbava
Vložka Attaché
 raktická složka na dokumenty a pracovní potřeby z odolné látky k vlastní
P
montáži.
Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

430 × 290 × 20

550 × 350

40626

01

Brašna na nářadí
Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Zhotovená z odolné látky,
určena k vlastní montáži.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

430 × 260 × 40

550 × 350

40627

Sada dělicích příček 1
Individuální systém na větší zboží zhotovený z hodnotných pěnových materiálů,
určený k vlastní montáži. Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně
víka.
Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

550 × 350 × 190

550 × 350

40730

Sada dělicích příček 2
Stěny a deska na dně zhotovené z polyetylénové pěny Ethaform 220. Nopkované
obložení víka v samolepicím provedení. Souprava přihrádek z materiálu Kömatex
(pěnové PVC), tloušťka 5 mm, 2 podélné a 3 příčné příčky. Podélné i příčné příčky
lze zasouvat dle potřeby. Velikost jednotlivých oddělení cca 170 × 170 mm.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Vhodné pro bednu s vnitřními
rozměry od - D × Š (mm)

Objednací
číslo

750 × 550 × 330

750 × 550

40731

Systém přestavitelných hliníkových dělicích příček
Díky dělicí příčce se dvěma lištami budete mít ve svých věcech vždy pořádek.

Rozměry
Š × V (mm)

Vhodné
pro

Objednací
číslo

346 × 215

40701

40864

346 × 305

40702–40704

40865

Miska na drobné díly
Systém na třídění malých dílů.
Obsahuje 21 nástrčných přihrádek z PP.
Vhodné
pro

Objednací
číslo

40701–40704

40628

Dodává se bez obsahu.
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Eurobox vnitřní výbava
Pěnová výplň (vnitřní obložení)
Na přání lze všechny přepravní bedny K470 vybavit
trvanlivým a odolným vnitřním obložením z PE pěny:
dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová
hmotnost 45 kg/m3, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná
PU pěna. Ostatní materiály a jiné tloušťky stěn na přání.

01

Vhodné
pro

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40700

350 × 250 × 310

43861

40701

550 × 350 × 220

43863

40702

550 × 350 × 310

43864

40703

550 × 350 × 380

43865

40704

750 × 350 × 310

43876

40705

750 × 550 × 380

43877

40706

750 × 550 × 580

43878

40710

1150 × 250 × 220

43883

40709

1150 × 750 × 480

43884

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.
Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 2 × 60 mm, samolepící
nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm.
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Vhodné
pro

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40701

550 × 350 × 220

40735

40702, 40703

550 × 350 × 380

43854

40704

750 × 350 × 310

43855

40705

750 × 550 × 380

43856
Dodává se bez obsahu.

Eurobox
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Eurobox mobilita
Název

Objednací
číslo

2 pevná kolečka
vč. upevňovacího mechanismu
1 × levé a 1 × pravé

40741

2 otočná kolečka
vč. upevňovacího mechanismu
1 × levé a 1 × pravé

40742

Kolečka Clip-On
 obilita pro všechny bedny od velikosti
M
550 mm × 350 mm vnitřního rozměru.
Montáž bez použití nářadí. Celopryžová
otočná kolečka ø 100 mm, vybavena
brzdou. Nosnost do 90 kg u 4 koleček.

01
Přídavná kolečka

Objednací
číslo

2 kolečka z vysoce hodnotného
polyamidu. Snadná montáž
přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada.
Optimální k přepravním bednám
s vnější délkou 800–1000 mm.
Součástí dodávky je i spojovací
materiál a montážní návod.

40738

Odnímatelná trolej

Objednací
číslo

Zasouvatelná trolej. Jednoduchá
montáž.
Madlo výsuvné a aretovatelné. Trolej
lze kdykoli odebrat. Optimální
k přepravním bednám s vnější délkou
500–800 mm.
Podvozek s lehkým chodem, ø 54 mm.
Nosnost 30 kg.

40739

Doplňková sada pro trolej

Objednací
číslo

Sada umožňuje použít trolej na dalších
bednách.

40740

Určeno pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

580 × 380

40607

760 × 580

40608

Určeno pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

760 × 580

40680

Podvozek W 150
 liníkový podvozek, nízké provedení.
H
Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka,
ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod,
pryžový potah, nezanechává stopy,
uložení v ložiscích, ochrana proti
namotání vláken.

Podvozek W 152
Hliníkový podvozek, vysoké provedení.
Výška 450 mm. Pojezd: 2 otočná
a 2 pevná kolečka, ø 125 mm, šířka
40 mm, lehký chod, pryžový potah,
nezanechává stopy, uložení v ložiscích,
ochrana proti namotání vláken.
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Eurobox
Eurobox příslušenství
Visací zámek
Visací zámek s volitelnou 3 místnou
kombinací čísel.

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46989

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny bedny ZARGES

46789

Průměr třmenu zámku 5 mm.

01

Visací zámek TSA
Visací zámek s volitelnou 3 místnou
kombinací čísel.
Visací zámek TSA může otevřít letištní
personál bez poškození.

Sada zámků
Ke všem přepravním bednám
s přípravou k použití zámků
v uzávěrech. Skládá se ze 2 zámků
a 2 klíčů.

Pojistná pružina proti samovolnému otevření
Ke všem bednám vybavených uzávěrem
Comfort. Zamezí nechtěnému otevření
uzávěru.

Nalepovací štítek pro dodací listy
Pevné místo pro odesílací dokumenty.
Samolepící. Snadné čištění.

Popis
Stejné klíče pouze v sadě

40832

Kompletní série se stejnými klíči

40833

Objednací
číslo
40834

Rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

280 × 280

343904

Novinka

Kotevní lano
Na přání vybaví ZARGES bedny
Eurobox kotevním lanem. To zabrání
odnesení uzavřené bedny Eurobox.
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.
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Objednací
číslo

Objednací
číslo
375891

Novinka

Eurobox
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Eurobox příslušenství
Název
550 × 350

750 × 350





Objednací
číslo

1150 × 250

1150 × 750




–




40626

–

–

–

–

40628

–

–

–

–

40730

–



–

–

40731

Vložka Attaché

–

Brašna na nářadí

–

Miska na drobné díly

–

Sada dělicích příček 1

–






Sada dělicích příček 2

–

–

Sada pěnové výplně 1

 1)



–

–

–

–

40735

Sada pěnové výplně 2

–

–

 1)



–

–

40736

40627

Sada pěnové výplně 3

–

–

–

–



–

40737

Sada hliníkových příček 1

–

–

–

40864

–




–

Sada hliníkových příček 2




–

–

–

40865

Sada hliníkových příček 3

–

–

–

–

–

–

40866

Podvozek W 150

–



–

–

–

–

40607





–

–

40608

–

–

40680



–

40738

–

–

–

40739









–









Podvozek W 150

–

–

–

Podvozek W 152

–

–

–











Přídavná kolečka

–

–

Odnímatelná trolej

–

Pevná kolečka Clip-On

–

Otočná kolečka Clip-On

–

Sada zámků stejný klíč pouze v 1 sadě
















Sada zámků kompletní série se stejnými klíči
Pojistná pružina
Visací zámek TSA
Visací zámek
1)

Vnitřní rozměry D × Š (mm)
750 × 550

350 × 250

–







01

40741
40742
40832
40833
40834
46789
46989

Nutný ořez

40626
Vložka Attaché
Strana 53

40627
Brašna na nářadí
Strana 53

40628
Miska na drobné díly
Strana 53

40730
Sada dělicích příček 1
Strana 53

40731
Sada dělicích příček 2
Strana 53

40735–40737
Sada pěnové výplně
Strana 54

40864–40866
Sada hliníkových
příček
Strana 53

40607, 40608
Podvozek W 150
Strana 55

40680
Podvozek W 152
Strana 55

40738
Přídavná kolečka
Strana 55

40739
Odnímatelná trolej
Strana 55

40741, 40742
Kolečka Clip-On
Strana 55

40832, 40833
Sada zámků
Strana 56

40834
Pojistná pružina
proti samovolnému
otevření
Strana 56

46789
Visací zámek TSA
Strana 56

46989
Visací zámek
Strana 56

Možnosti kombinací
Objednací
číslo
Popis

40626

40627

40628

40730

40735, 40736
40737

40864, 40865
40866

Vložka Attaché

Brašna na nářadí

Miska na drobné díly

Sada dělicích příček

Sada pěnové výplně

Sada hliníkových
příček





–

40626

Vložka Attaché

–

–

–

40627

Brašna na nářadí

–

–

–

40628

Miska na drobné díly

–

–

–





40730

Sada dělicích příček







–

–

–

40735
40736
40737

Sada pěnové výplně







–

–

–

40864
40865
40866

Sada hliníkových
příček

–

–

–

–

–

–

Upozornění:

–
–

 ožnosti kombinací závisí na výšce bedny. Za určitých okolností je např. třeba některé části sady příček zkrátit nebo vynechat některou součást předřezané
M
pěnové výplně.

Dodává se bez obsahu.
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Eurobox ZARGES
- nářadí pro Vaše nářadí.
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Eurobox na nářadí

2

01

1

Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy také
jako benda na nářadí, doplněná o:
 Hliníkové úhelníky pro plastové misky (obj. č. 40624/40625).
 Petlice pro visací zámek (max. ø 8 mm).
 Vybavena dvěma stabilními popruhy držícími víko.
 Uzávěry s možností zajištění plombou, pojistnou pružinou nebo
visacím zámkem (max. ø 6 mm).
 Ergonomická pružinová madla.
 Přizpůsobena rozměrům palety podle ČSN 26 9119.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Viz č.

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1

550 × 350 × 310

600 × 400 × 340

60

5,5

40707

2

750 × 350 × 310

800 × 400 × 340

81

6,7

40708

Upozornění: Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.

Možnosti kombinací
Plastová miska
40625

Upozornění:

4×

Dodává se bez obsahu.
Plastové misky jsou
příslušenství.

Plastová miska
40624
–

Vhodné
pro
40707

2×

3×

40707

–

6×

40707

–

4×

40708

2×

1×

40708

Název

D×Š×V
(mm)

Objednací
číslo

Plastová miska

315 × 170 × 60

40624

Plastová miska

515 × 155 × 60

40625

Příslušenství
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Box ZARGES
Box ZARGES
Bezpečné a hospodárné řešení přepravy a skladování s kompaktní
konstrukcí.

1

 Univerzální hliníková bedna.
 Víko s nerezovým pantem a celoobvodovým pěnovým
těsněním.
2

01

 Víko drží samo otevřené.
 Stabilní plné profily rámu víka, dna horního rámu.
 Spoje profilů plně svařeny.
 Rohové prolisy pro větší stabilitu.

3

 Sklápěcí uzávěry vybaveny zámky.
 Dodatečné zajištění plombou nebo visacím zámkem (max.
ø 6 mm).
 Ergonomická pružinová madla.
 Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než vnitřní
rozměry.

4

Upozornění:
Minibox XS - speciální
příruční formát!
(viz č. 1)

5

Uzávěry s vestavným zámkem

Hladké víko bez stohovacích rohů

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Název

1

450 × 290 × 180

500 × 340 × 200

Mini-Box XS

2

550 × 350 × 220

600 × 400 × 240

Mini-Box

3

550 × 350 × 310

600 × 400 × 330

Mini-Box Plus

4

750 × 350 × 310

800 × 400 × 330

5

850 × 450 × 350

900 × 500 × 370

Viz č.

60

Rohové prolisy

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

24

3,1

40860

42

4,0

40861

60

4,5

40877

Midi-Box

81

5,5

40862

Maxi-Box

135

6,9

40863

Box ZARGES

www.zarges.cz

Box ZARGES vnitřní výbava
Vhodné
pro

Rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40861–40863,
40877

430 × 330 × 60

40628

Miska na drobné díly
Systém na třídění malých dílů.
Obsahuje 21 nástrčných přihrádek
z PP.

01
Vhodné
pro

Rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

40861–40863,
40877

430 × 290

40626

Vhodné
pro

Rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

40861–40863,
40877

435 × 290

40627

Vhodné
pro

Rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40861, 40877

550 × 350 × 190

40730

Vhodné
pro

Rozměry
Š × V (mm)

Objednací
číslo
40864

40861

346 × 215

40877, 40862

346 × 305

40865

40863

446 × 345

40866

Vhodné
pro

Rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40861

550 × 350 × 220

40735

40877

550 × 350 × 380

43854

40862

750 × 350 × 310

43855

Dodává se bez obsahu.

Vložka Attaché
Praktická složka na dokumenty
a pracovní potřeby z odolné látky
k vlastní montáži.

Brašna na nářadí
Přenosná, vyjímatelná skladovací
brašna na nářadí. Zhotovená z odolné
látky, určena k vlastní montáži.

Sada dělicích příček 1
Individuální systém na větší zboží
zhotovený z hodnotných pěnových
materiálů, určený k vlastní montáži.
Včetně pěnové vložky na dno
a nopkované pěnové výplně víka.

Sada přestavitelných hliníkových
dělicích příček
Skládá se z jedné dělicí příčky a dvou
rastrových lišt. Zajistí vždy pořádek.

Sada pěnové výplně
Předřezaná pěnová výplň z PU pěny.
Rychlé a snadné řešení pro
jednotlivé kusy nebo malé série.
Přizpůsobení tvaru možné bez
nářadí. Tloušťky částí sady – 2 ×
30 mm, 2 × 60 mm, nopkovaná výplň
ve víku 30 mm (samolepící), výplň
dna 10 mm.
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Box ZARGES vnitřní výbava
Pěnová výplň (vnitřní obložení)
Univerzální ochrana citlivých
předmětů. 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 (samolepící).

01

Vhodné
pro

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

40861

550 × 350 × 220

43863

40877

550 × 350 × 380

43864

40862

750 × 350 × 310

43876

Box ZARGES - mobilita
Přídavná kolečka
2 kolečka z vysoce hodnotného
polyamidu. Snadná montáž
přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada.
Optimální k přepravním bednám
s vnější délkou 800–1000 mm.
Součástí dodávky je i spojovací
materiál a montážní návod.

Kolečka Clip-On
Mobilita pro všechny bedny od velikosti
550 mm × 350 mm vnitřního rozměru.
Montáž bez použití nářadí.
Celopryžová, ø 100 mm, otočná kolečka
vybavena brzdou. Nosnost do 90 kg
u 4 koleček.

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Všechny boxy ZARGES

40738

Popis

Objednací
číslo

Sada pevných koleček

40741

Sada otočných koleček

40742

Tip ZARGES
Dopručené uspořádání:
2 otočná a 2 pevná kolečka
nebo 4 otočná kolečka.

Odnímatelná trolej
Zasouvatelná trolej. Jednoduchá
montáž. Madlo výsuvné a aretovatelné.
Trolej lze kdykoli odebrat. Optimální
k přepravním bednám s vnější délkou
500–800 mm. Podvozek s lehkým
chodem, ø koleček 54 mm.
Nosnost 30 kg.

Doplňková sada pro trolej
Sada umožňuje použít trolej na dalších
bednách.
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Popis

Vhodné
pro

Objednací
číslo

Odnímatelná trolej

40861, 40862, 40877

40739

Doplňková sada

40739

40740

Objednací
číslo
40740

Přepravní box K 405

www.zarges.cz

Přepravní box K 405

1

01

3

2

Lehký a bezpečný: skladovací hliníkový box osobitého vzhledu.
 Upevnění víka pantem.
 Robustní rohové spojky a hliníkové výztuhy.
 Prolisy zvyšující stabilitu.
 Napínací uzávěry s pružinovou pojistkou, zamykání pomocí dvou klíčů.
 Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.

Volitelná pěnová výplň

 K dispozici ve třech různých velikostech.
 Úspora místa: prázdné boxy lze skladovat v sobě

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Viz č.

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo
43815

1

480 × 350 × 250

490 × 380 × 255

42

2,6

2

550 × 400 × 300

560 × 430 × 305

66

3,5

43816

3

670 × 460 × 400

680 × 490 × 405

123

4,8

43817

Příslušenství
Název

Objednací
číslo

Sada pěnové výplně (k obj. č. 43815)

43845

Sada pěnové výplně (k obj. č. 43816)

43846

Sada pěnové výplně (k obj. č. 43817)

43847

Příslušenství: předřezaná pěnová výplň z PU pěny.
Pro 43815, obj. č.: 43845
Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 3 × 50 mm.
Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.
Pro 43816, obj. č.: 43846
Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 4 × 50 mm.
Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.
Pro 43817, obj. č.: 43847
Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 6 × 50 mm.
Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.

63

Kufr Alu-Case K 410
Kufr Alu-Case K 410
3

01
2
1

4

Vysoká funkcionalita se snoubí s nadčasovým designem: robustní řešení přepravy s ochranou
proti vniknutí prachu a stříkající vody, vybavené ergonomickými madly.
 Hliníkový eloxovaný kufr, mnohostranné použití.
 Odolný vůči korozi.
 Hladký povrch.
 Rohové výztuhy z kufrových rohů.
Těsně svařená spodní část

 Pohodlné madlo.
 Uzávěry se zámkem a s pojistkou proti vyskočení.
 Víko s obvodovým těsněním zaručujícím odolnost proti prachu a stříkající vodě.
 Světlost horního otvoru je o cca 20 mm menší než vnitřní rozměry (délka a šířka).

Obvodové těsnění

Upozornění:
Kufry Alu Case dodáváme také v provedení pro
nebezpečné zboží*. Více na straně 35. Bedna
disponuje osvědčením jakožto *složený obal
kategorie UN 4B.
Provedení pro nebezpečné zboží
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Viz č.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1

360 × 300 × 140

370 × 330 × 145

15

1,8

40765

2

470 × 350 × 120

480 × 380 × 125

20

2,2

40763

3

530 × 330 × 140

540 × 360 × 145

25

2,5

40764

4

470 × 350 × 170

480 × 380 × 175

28

2,7

40766
Dodává se bez obsahu.

Kufr Alu-Case K 410

www.zarges.cz

Kufr Alu-Case K 410 vnitřní výbava
Vhodné
pro

Tloušťky pěnových výplní
(spodní díl)

Objednací
číslo

40763

2 × 20 mm
1 × 40 mm

41704

40764

2 × 40 mm
1 × 20 mm

41705

40766

3 × 40 mm
1 × 20 mm

41706

Vhodné
pro

Objednací
číslo

40763

41701

40764

41702

40766

41703

Vnitřní výbava Typ A
Víko: samolepicí nopkovaná pěnová
výplň, tloušťka 20 mm.
Spodní díl: vyjímatelné pěnové výplně
různé tloušťky s vynikajícím tlumicím
účinkem. V případě potřeby lze
vyříznout ostrým nožem.

01

Vnitřní výbava Typ B
Víko: samolepicí nopkovaná pěnová
výplň, tloušťka 20 mm.
Spodní díl: samolepicí vložka
z profilované pěny, libovolně dělitelná
plastová deska k tvorbě přihrádek,
univerzální možnosti nastavení, hladká
deska na dně.
Složení sady: nopkovaná deska ve víku,
hladká deska na dno, tloušťka 20 mm,
2 podélné a 2 příčné stěny s rastrem,
1 dělicí příčka s rastrem a 2 hladké
podélné dělicí příčky (lze zkrátit
na potřebnou délku svépomocí).

Kufr Alu-Case K 410 - speciální provedení
Řadu kufrů Alu-Case nabízíme také se
speciálními rozměry podle přání
zákazníka a ve speciálním provedení.
Příklady použití vidíte vpravo.

Prezentační kufr

Technický kufr na nástroje

ZARGES nabízí na míru vyrobené
výplně z velkého množství materiálů,
které dokonale ochrání Vaše zboží při
přepravě.

Individuální pěnová výplň
Dodává se bez obsahu.
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Přepravky, transportní koše a palety ZARGES

- řešení vnitropodnikové logistiky.

66
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Přepravky, transportní koše a palety
ZARGES - řešení Vaší logistiky.

PŘEPRAVKY, TRANSPORTNÍ
KOŠE, PALETY

Řešení skladování a přepravy má většinou zcela individuální požadavky.
Vedle klasických beden a boxů má proto ZARGES v programu další výrobky,
které se vyznačují vysokou užitnou hodnotou:
 Přepravky s víkem nebo bez víka pro rychlý přesun v rámci podniku.
 Transportní koše pro otevřenou přepravu, například prádla.
 Podvozky pro větší mobilitu.
 Palety pro těžké podmínky, obzvlášť při vysokých hygienických nárocích.
Společným jmenovatelem všech výrobků je robustní provedení a dlouhá
životnost. Všechny výrobky se vyrábějí z hliníku, který splňuje vysoké
požadavky v oblasti hygieny, ale také se vyznačuje stabilitou při změnách
teplot nebo vlhkosti.

02

TOP

PRODUKT Přepravka K 270
Robustní, stohovatelná, mobilní
v kombinaci s podvozkem.
Více na straně 68.

Obsah kapitoly

02

od strany

Přepravky

68

Transportní koše

69

Palety

70
67

Přepravky
Přepravky K 270
2

1
4

5
3

Pro organizované skladování a bezpečnou přepravu
- při každé teplotě.

02

 Univerzální hliníková přepravka.
 Rám horního okraje a rám dna z plných profilů.
 Plně svařené spoje profilů.
 Ergonomické skořepinové úchyty na bočních stranách.

Skořepinový úchyt na čelní straně

 Vhodné pro pásové a válečkové dopravníky.
 Na přání s kódovací lištou pro adresné řízení.
 Sjednoceno na velikost palety podle ČSN 26 9119.

Obvodové a rohové prolisy

Viz č.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1

720 × 540 × 400

760 × 580 × 425

155

5,3

40551

2

720 × 540 × 300

760 × 580 × 325

117

4,6

40552

3

720 × 540 × 200

760 × 580 × 225

77

4,2

40553

4

540 × 340 × 300

580 × 380 × 325

55

3,0

40554

5

540 × 340 × 200

580 × 380 × 225

37

2,5

40555

Název

Určeno pro vnější rozměry
D × Š (mm)

Objednací
číslo

Podvozek W 150

580 × 380

40607

Podvozek W 150

760 × 580

40608

Podvozek W 152

760 × 580

40680

Příslušenství

Podvozek W 150

68

Podvozek W 152
Dodává se bez obsahu.

Transportní koše/kontejner na odpad
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Transportní koš K 250
Stohovatelné, robustní a lehké řešení pro univerzální použití při
vnitropodnikové přepravě.
 Rovné provedení. Díky robustním rohům stohovatelné.
 Ergonomické skořepinové úchyty na bočních stranách.
 Umělohmotné kluzné lišty.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

540 × 340 × 280
700 × 440 × 280

Objednací
číslo

580 × 380 × 300

52

2,5

40781

740 × 480 × 300

86

3,5

40782

Příslušenství
Název

Objednací
číslo

Podvozek W 150

40609

Transportní koš K 251

02

Robustní řešení vnitropodnikové přepravy.
Prázdné lze stohovat do sebe.
 Kónické provedení, do sebe stohovatelné.
 Ergonomické skořepinové úchyty na bočních stranách.
 Umělohmotné kluzné lišty.

Vnitřní rozměry
D × Š (mm)

Vnější rozměry
D × Š (mm)

výška
(mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

nahoře:
700 × 445
dole:
630 × 375

nahoře:
740 × 485
dole:
640 × 380

280

89

3,0

40783

Kontejner na odpad, eloxovaný
Hygienické, elegantní řešení vnitropodnikového sběru odpadu.
 Stabilní profil dna a horního okraje.
 Hladké boční stěny.
 Stohovatelný.

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

300 × 264 × 500

39

2,6

46084

300 × 300 × 500

45

3,5

40747

Příslušenství
Název
Eloxované hliníkové víko,
vhodné pro 40747.
Dodává se bez obsahu.

Objednací
číslo
40757
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Palety

Hliníkové palety ZARGES se vyznačují vysokou úrovní stability a zatížitelnosti, odolností vůči korozi a dlouhou životností. Jsou zhotoveny z vysoce
kvalitních materiálů a pečlivě dílensky zpracovány. Neméně důležitá je
i jejich hygienická nezávadnost a snadné čištění.
Ať již potřebujete provedení s patkami nebo lyžinami, palety ZARGES
představují z dlouhodobého hlediska hospodárnou investici – palety jsou
netečné vůči agresivním látkám a odolné vůči vysokým i nízkým teplotám
a mechanickému poškození. Speciální provedení na vyžádání.

02

Hliníková paleta s patkami
Lehké, hygienické provedení s hladkým povrchem, který se snadno
čistí, použití při všech teplotách.
 Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového
profilu odolnému korozi.
 4 patky v rozích.
 Spoje vodotěsně svařeny.

70

Rozměry
D × Š × V (mm)

Počet
příček

Hmotnost
(kg)

Nosnost
(kg)

Objednací
číslo

800 × 600 × 150

3

7,4

600

45162

1200 × 800 × 150

4

11,2

600

45172

1200 × 1000 × 150

5

12,8

600

45182

Palety

www.zarges.cz

Hliníková paleta s dlouhými patkami
Hygienická paleta, robustní a vhodná pro válečkové dopravníky.
 Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového
profilu odolného korozi.
 Prodloužené patky (300 mm) v sobě spojují přednosti lyžin
a patek. Lze je tak využít např. k přepravě na válečkovém
dopravníku a současně ke skladování v regálech.
 Rozměrný prostor pro vidlice paletového vozíku. Bez
celopodélných lyžin, takže nehrozí poškození.
 Spoje vodotěsně svařeny.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Počet
příček

Hmotnost
(kg)

Nosnost
(kg)

Objednací
číslo

1200 × 800 × 150

4

12,3

1000

45175

1200 × 1000 × 150

5

13,9

1000

45185

Hliníková paleta s lyžinami

02

Hygienické řešení s hladkým povrchem, snadným čištěním a lyžinami
pro použití v regálech.
 Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou
pevností a odolností proti korozi.
 Lyžiny s podpěrou uprostřed.
 Spoje vodotěsně svařeny.
 Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Počet
příček

Hmotnost
(kg)

Nosnost
(kg)

Objednací
číslo

1200 × 800 × 150

5

10,8

1000

45173

1200 × 1000 × 150

5

12,4

1000

45183

Hliníková paleta s patkami a lyžinami
Hliníková paleta pro válečkové dopravníky s patkami pro vysokou
zátěž v čistém provozu.
 Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou
pevností a odolností vůči korozi.
 Lyžiny s podpěrou uprostřed a 4 rohové patky.
 Spoje vodotěsně svařeny.
 Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.

Rozměry
D × Š × V (mm)

Počet
příček

Hmotnost
(kg)

Nosnost
(kg)

Objednací
číslo

1200 × 800 × 150

6

13,2

1500

45174

1200 × 1000 × 150

6

15,0

1500

45184

Upozornění:
Nosnost
až 1.500 kg!
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Vozíky, regálové systémy
a logistická řešení pro zdravotnictví
- chytrý kocept pro Vaše logistické procesy.
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Vozíky, regálové systémy a logistická
řešení pro zdravotnictví - komplexní
strukturalizace procesů.

VOZÍKY, REGÁLOVÝ SYSTÉM,
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ

Sortiment ZARGES sahá od modulárních skříní, přes regály až po systém pro
transport prádla a materiálu nebo zásobování. Všechny systémy jsou vzájemně
sladěny a jsou konstruovány modulovým způsobem, takže všechny části
logistického systému do sebe zapadají.
Díky desetiletým zkušenostem zná ZARGES dokonale vnitropodnikovou logistiku.
Proto je plánování a poradenství pevnou součástí nabídky našich služeb. Začíná to
obsáhlou analýzou a pokračuje až po školení zaměstnanců. Pouze souhra
promyšleného plánování, přesného provedení a správného použití zajistí efektivitu
a úspěšně optimalizuje strukturu nákladů.

Novinka
Skříňový vozík W105 N:
Funkční prostředek pro přepravu
a skladování pro všestranné použití. Více od strany 76.

03

Obsah kapitoly

03

Vozíky

od strany

76

Regálový systém

100

Logistická řešení pro
zdravotnictví

104
73

Vozíky ZARGES
- spolehliví průvodci každého
pracovního kroku.

Přepravní vozík W170 (viz strana 85)

Modulární organizační vozík MPO (viz strana 94)

03
Transportní vozík W171 s třídílným víkem, eloxovaný (viz strana 86)

Novinka

Vozík MPO IT (viz strana 96)

74

Skříňový vozík W105 N (viz strana 76)

www.zarges.cz

Moduly a modulové koše (viz strana 102)

Modulový systém (viz strana 103)

Regály a logistická
řešení pro zdravotnictví
ZARGES.

03

Regálový systém (viz strana 100)

Logistická řešení pro zdravotnictví (viz strana 104)

Vozík W105 N pro přepravu a skladování prádla

75

Skříňový vozík ZARGES W 105 N
- ergonomie a komfort na míru.
1

Novinka
2

5

3

8

03

6

4

7

Perfektně vybavený pro těžký všední den.
Hliníkové vozíky ZARGES jsou neúnavnými pomocníky
pro přepravu a skladování.

76

Skříňové vozíky

www.zarges.cz

Top kvalita je vždy otázkou detailů.
Multitalent pro chráněné, bezpečné a hygienické skladování a racionální transport nástrojů.
Cílovými skupinami použití jsou prádelny, kliniky, nemocnice, průmysl, gastronomie, úřady a další.
Stabilní korpus z eloxovaného hliníku, obvodový profilový rám, ergonomická madla, široce
rozevíratelné dveře s integrovaným těsněním a centrálním uzávěrem, podvozek s lehkým chodem
s asymetricky uspořádanými pogumovanými kolečky, mnoho variant výbavy a funkční příslušenství
dělají skříňový vozík ZARGES upřednostňovaným řešením interních a externích transportních
a skladovacích problémů.

03

1 Střecha vozíku.

Nárazníkový rám vepředu
ve standardu, vzadu v případě
potřeby možnost dodání
v úpravě pro přepravu nákladním vozidlem.

2 Celoobvodové těsnění

dveří mezi korpusem a dveřními křídly umožňuje bez
obav zajet i do mycí linky
a chrání před prachem.

5 Centrální uzávěr:
6 Nárazník:


ergonomicky tvarovaný, s možs otěruvzdorným plastovým
ností plombování, páka s lehsnadno vyměnitelným
kým chodem s uzavírací funkcí
polstrováním odolným
s bezpečným uzavřením nahoře
desinfekčním látkám.
i dole, vhodné pro přepravu
nákladním vozidlem.

3 Ergonomické madlo

z hliníkové slitiny.

4 Podvozek kompletně z hli
níku, odolný korozi.

7 Pojezd:
8 Hladký vnitřní prostor.


Vnitřní rozměry odpovídají
2 řiditelná a 2 pevná kolečka
světlým průchozím rozměv rozích, lehký chod, gumový
rům. Snadné čištění.
povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti
namotání vláken.
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Skříňové vozíky
Univerzální skříňový vozík W 105 N
Funkční nástroj pro přepravu a skladování např. čistého prádla,
špinavého prádla a dalšího materiálu.
 Hliníkový skříňový vozík, eloxovaný, mnohostranné použití.
 Otevřený korpus s obvodovým rámem.
 Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.
 Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů a neomývatelných míst
(vnitřní rozměr je stejný jako rozměr vstupního otvoru).
 Profil rámu s těsněním, vysoká těsnost proti hluku
a prachu.
 Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně
s čelními stěnami, jištění otevřených dveří magnetickým
držákem.
 Tloušťka dveří 2,5 mm, průběžné panty.
 Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou
uzavírací funkcí se zajištěním nahoře a dole.
 Dveře se samovolně neotevřou ani při přepravě nákladním
vozidlem.
 Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu
na straně otočných koleček.
 Obvodový nárazník dole, s otěruvzdorným, plastovým
polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný
teplotám do 95°C.
 Obvodový nárazník nahoře na straně dveří,
s otěruvzdorným plastovým polstrováním odolným
desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
 Pojezd: 2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 200 mm,
šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
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 Při použtí speciálních koleček vhodný pro kontejnerové
mycí linky.
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Vnitřní délka (mm)

1120

1120

1250

790

790

1120

Vnitřní šířka (mm)

550

550

620

550

550

550

620

Vnitřní výška (mm)

1415

1030

1415

1415

1030

1415

1415

Vnější délka (mm)

1260

1260

1390

930

930

1260

1390

Vnější šířka (mm)

630

630

700

630

630

630

700

Vnější výška (mm)

1735

1355

1740

1740

1355

1735

1740
1090

1250

Objem (l)

870

630

1090

610

445

870

Hmotnost (kg)

72,0

65,0

84,0

66,0

56,0

64,0

76,0

Objednací číslo

41850

41851

41852

41854

41858

41861

41862

Skříňové vozíky

www.zarges.cz

Modulový skříňový vozík W 105 N
 Součást modulového systému ZARGES k racionalizaci
a automatizaci logistických procesů.
 Hliníkový skříňový vozík eloxovaný, pro mnohostranné
použití.
 Otevřený korpus s obvodovým rámem.
 Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.
 Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů / neomyvatelných míst
(vnitřní rozměr je stejný jako rozměr vstupního otvoru).
 Integrované obvodové těsnění v profilu rámu, vysoká
těsnost proti hluku a prachu.
 Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně
s čelními stěnami, jištění otevřených dveří magnetickým
držákem.
 Tloušťka dveří 2,5 mm, průběžné panty.
 Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou
uzavírací funkcí s uzavřením nahoře a dole.
 Dveře se samovolně neotevřou ani při přepravě nákladním
vozidlem.
 Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu
na straně otočných koleček.
 Na čelních stranách ergonomické madlo z povrchovaného
hliníkového odlitku.
 Obvodový nárazník dole, s otěruvzdorným, plastovým
polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný
teplotám do 95°C.
 Obvodový nárazník nahoře na straně dveří,
s otěruvzdorným plastovým polstrováním odolným
 desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
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 Pojezd: 2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 160 mm,
šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
 Při použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové
mycí linky.
 Zásuvné kolejnice ABS pro použití ISO modulů ZARGES.

Vnitřní délka (mm)

477

920

1363

Vnitřní šířka (mm)

620

620

620

620

Vnitřní výška (mm)

1253

1253

1253

1253

Vnější délka (mm)

615

1060

1505

1060

Vnější šířka (mm)

700

700

700

700

Vnější výška (mm)

1540

1530

1530

1530

920

Objem (l)

370

710

1055

710

Hmotnost (kg)

45,0

67,0

78,0

62,0

Objednací číslo

41869

41870

41871

41872
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Skříňové vozíky
W 105 N vnitřní výbava
Upozornění: Mnoho variant vnitřního vybavení pro optimální skladování a přepravu.

Police pevně přimontované a vyjímatelné.

Zásuvné kolejnice pro použití ISO modulů ZARGES.

Pro univerzální použití.

Kolejnice ABS zajistí lehké vysouvání modulů.

Sklopné police.

Užitečné nosné systémy z modulové techniky ZARGES.

Vhodné pro přepravu odpadu a prádla.

Stěnové nosiče, police, zásuvné kolejnice, variabilní
a pevně namontované teleskopické kolejnice.
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Tip ZARGES
Modulová vnitřní výbava
pro různé použití.

Nastavitelné police pomocí rastrových kolejnic.
Určené pro různé velikosti balení.
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Skříňové vozíky
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W 105 N příslušenství a individualizace

Individualizace barevným označením.

Střešní nárazník vzadu a vyztužené rohy pro přepravu
nákladním vozidlem.
Pro ochranu korpusu během přepravy nákladním vozidlem.

03

Montáž zámku.

Oj se spojkou pro tažné zařízení.

Se stejnými nebo různými klíči pro bezpečné
uskladnění.

Pro vnitropodnikovou dopravu (do 5 vozíků).

Rámeček na štítky v různých velikostech.

Speciální kolečka pro různé použití.

Snadné uchycení výměnných štítků.
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Skříňové vozíky
W105 N pro nebezpečné zboží

TOP

Tip ZARGES
22607

PRODUKT

4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Osvědčení UN (UN 3291).
Více informacíviz str. 35.

Skříňové vozíky s osvědčením UN pro použití UN 3291. Kontaminované operační nástroje se
přepravují na desinfekci a uskladnění. Kvůli nebezpečí nákazy se předměty deklarují jako
nebezpečné zboží UN 3291.
 Hliníkový skříňový vozík.
 Otevřený korpus s obvodovým rámem.
 Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.

03

 Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů a neomývatelných míst (vnitřní rozměr je
stejný jako rozměr vstupního otvoru).
Ergonomické madlo

 Integrované dveřní těsnění, vysoká těsnost proti hluku a prachu.
 Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně s čelními stěnami, jištění
otevřených dveří magnetickým držákem.
 Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou uzavírací funkcí
se zajištěním nahoře a dole.
 Dveře se samovolně neotevřou ani při přepravě nákladním vozidlem.
 Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu na straně otočných
koleček.
 Obvodový nárazník dole, s otěruvzdorným, plastovým polstrováním, pojezd:
2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích.

Centrální uzávěr

 V případě použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.
 Individuální vnitřní výbava.

Nárazníkový rám s plastovým polstrováním
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Skříňové vozíky
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W105 N individuální řešení

Skříňový vozík se čtyřmi
dveřmi z obou stran.

Individuální řešení ZARGES.
Logistika je náš život. Proto dobře víme, že ani
nejvšestrannější koncept výrobku nedokáže vyhovět všem
požadavkům. Proto je zde naše vývojové a konstrukční
oddělení, které navrhne komplexní individuální řešení
na základě požadavků zákazníků.

03

Kontejner pro farmaceutické podniky, parotěsný, těsně svařený,
splňuje nejvyšší hygienické požadavky.

Řešení automatických přepravních systémů
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Přepravní vozíky ZARGES
- všestranné řešení Vašich logistických úkolů.

03

Multifunkční pomocníci.
Ať už se jedná o vnitropodnikovou přepravu, obsluhu
poboček, přepravu prádla, zásobování nebo likvidaci
odpadů, přepravní vozíky ZARGES lze použít ke všem
účelům, které si jen dokážete představit.
Díky nejrůznějším provedením a rozmanitému
příslušenství představují skříňové vozíky ZARGES
multifunkčního a všestranného pomocníka.
Pro zvláštní způsoby použití nabízíme i speciální
konstrukce.
84

Přepravní vozíky
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Přepravní vozík W 170

Allrounder: univerzálně použitelný, robustní hliníkový vozík pro
podnikovou logistiku v prádelnách nebo pro přepravu odpadu.
 Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené
s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
 Vyztužení čelních a bočních stěn obvodovými a rohovými
prolisy.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm,
šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.

Obvodové a rohové prolisy

 Spoj stěny kompletně přinýtovaný. Profily rámu svařeny.

03

Vhodná kolečka

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1000 × 640 × 650

1050 × 690 × 855

415

19,5

40631

1250 × 700 × 750

1300 × 750 × 955

655

23,7

40635

Vhodné
pro

Objednací
číslo

40631

40654

40635

40675

Jiné uspořádání podvozku na vyžádání.

Příslušenství
Název
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry
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Přepravní vozíky
Přepravní vozík W 171 s třídílným víkem

Přepravní hliníkový vozík s mnohostranným použitím, víko chránící zboží, nárazník po celém
obvodu, otěruvzdorný povrch.
 Třídílný sklopný mechanismus víka s výklopnou čelní částí.
 Eloxované provedení.
 Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny po celé délce.
 Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna
tvarovým stykem.
 Hladké stěny bez prolisů.
 Podélný spoj svařený, dno obvodově utěsněno.

Sériově výpustný kohout

 Vyspádované dno vozíku s výpustným kohoutem.

03

 Madlo na straně otočných koleček.
 Celoobvodový nárazníkový rám potažený umělou hmotou.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 200 mm, šířka 50 mm, lehký
chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti
namotání vláken.

Víko ze tří částí

Upozornění:

Příslušenství k vozíkům
naleznete na straně 88.
Sériově nárazníkový rám
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Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

1000 × 575 × 1200
1250 × 700 × 1200

Objednací
číslo

1140 × 685 × 1490

690

30,0

40691

1390 × 810 × 1490

1050

35,0

40692

Přepravní vozíky
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Přepravní vozík W 171 se sklopnou stěnou

Robustní hliníkový vozík s ergonomickým přístupem ke zboží díky odklápěcí stěně.
 Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn
a dna tvarovým stykem.
 Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
 Podélná stěna z poloviny odklápěcí pro pohodlné nakládání a vykládání.
 Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny po celé délce.
 Sklopná stěna jištěna čepem a pohyblivými závěsy.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm, šířka 40 mm,
lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách,
ochrana proti namotání vláken.

Obvodové a rohové prolisy

03

Vhodná kolečka

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

900 × 500 × 780

950 × 550 × 980

350

20,0

40633

1250 × 700 × 1200

1300 × 750 × 1400

1050

33,0

40674

Příslušenství
Název
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry

Vhodné
pro

Objednací
číslo

40633

40559

40674

40675
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Přepravní vozíky
Příslušenství a speciální vybavení přepravních vozíků W 170/W 171
Oj se spojkou

Objednací
číslo

Sklopná nahoru.
Pevná přípojka.

3008

Podvozek / Kolečka

Objednací
číslo

ø 125 mm, šířka 40 mm.
ø 160 mm, šířka 40 mm.
ø 200 mm, šířka 50 mm.
Na přání i v provedení do kontejnerových
myček.

na vyžádání

Otočný čep

Objednací
číslo

ø 40 mm
Ke zdvižnému a sklopnému
mechanismu.

na vyžádání

Brzda k otočným kolečkům

Objednací
číslo
na vyžádání

Madlo

Objednací
číslo

Z eloxovaného hliníkového profilu.

na vyžádání

03
Celoobvodový nárazníkový rám

Objednací
číslo

Potažený plastem.

na vyžádání

Přepravní kontejner, pojízdný
Přepravní a sběrný hliníkový kontejner
 Stabilní profil dna a obvodu.
 Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
 Zesílené víko upevněné pantem s otvorem o rozměrech cca 420 × 24 mm
a ochranným plechem.
 Jeden sklopný uzávěr, pozinkovaný.
 Madlo na straně koleček.
 Podvozek: náprava se dvěma koly, ø 200 mm, gumový povrch.
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Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Šířka
(mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

450 × 550 × 990

580

240

15,0

40896

Přepravní vozíky

www.zarges.cz

Etážový vozík
Flexibilní plošinový vozík na sběr a přepravu s rychlým přístupem ze
všech stran.
 Dvě posuvná madla a integrovaná výztuha okraje.
 Umělohmotné kryty koleček.
 Podvozek: 4 otočná kolečka v rozích, ø125 mm, šířka
40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy,
uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
 Volitelná doplňková výbava: Brzda k otočným kolečkům,
ø 125 mm.
 Zatížení jednotlivých plošin 40 kg.
 2 plošiny u obj. č. 40726
(vzdálenost mezi plošinami 488 mm).
 3 plošiny u obj. č. 40727
(vzdálenost mezi plošinami 230 mm).

Rozměr plošiny
D × Š (mm)

Počet
plošin

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

2

800 × 520

925 × 640 × 870

12,0

40726

3

800 × 520

925 × 640 × 870

16,0

40727

Variomobil
Bezpečná přeprava malých předmětů a rychlý přístup díky nasazovacím
čelním a podélným stěnám.
 Stabilní hladká plošina.
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 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 160 mm, šířka
40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení
v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
 Kolečka s brzdami.
 Doplňky k základnímu modelu: hladké, odnímatelné čelní
a boční stěny (možná i dodatečná kompletace).

Doplňková sada k základnímu modulu obj. č. 40785
 Obloukové madlo, eloxované, vč. čelní stěny, obj. č. 40787.
 Hliníková boční stěna, jednodílná, obj. č. 40788.

Varianty systému Variomobil

Obj. č. 40785

Obj. č. 40785 a 40787

Obj. č. 40785
a 2 × 40787

Obj. č. 40785, 2 × 40787
a 1 × 40788

Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Nosnost
kg

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1000 × 655 × 620

1200 × 750 × 1050

300

13,2

40785
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Přepravní vozíky
Přepravní vozík W 172
Robustní hliníkový vozík s mnohostranným využitím.
 Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené
s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
 Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými
prolisy.
 Jedna z podélných stran s výřezem o rozměrech
cca 1230 × 295 mm.
 Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny
po celé délce.
 Madlo na každé čelní straně.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 200 mm,
šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

1500 × 900 × 700

1650 × 950 × 980

945

37,0

40634

Přepravní vozík W 181
Hliníkový přepravní vozík k přepravě choulostivých, lehkých
předmětů.
 Stabilní profil dna a obvodu.
 Hladké vnitřní stěny.
 Napojení bočních stěn svařeno podélným svarem.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 75 mm,
šířka 25 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
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Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Objednací
číslo

760 × 400 × 500

800 × 440 × 625

150

8,0

40650

Přepravní vozík W 182
Robustní hliníkový vozík s mnohostranným použitím.
 Stabilní profil dna a obvodu.
 Vyztužení čelních a bočních stěn obvodovými a rohovými
prolisy.
 Stohovatelný.
 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm,
šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává
stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
Upozornění:

Obj. č. 40661: eloxované, 16 odvodňovacích otvorů uprostřed dna.
Obj. č. 40780: bez eloxování a odvodňovacích otvoru ve dně.
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Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
kg

Objednací
číslo

700 × 560 × 590

740 × 600 × 760

230

12,0

40661

700 × 560 × 590

740 × 600 × 760

230

12,0

40780

Přepravní vozíky

www.zarges.cz

Přepravní vozík s pružným dnem W 161

Už žádné ohýbání: zboží je vždy v dosahu pro ergonomickou práci, např. v knihovnách,
prádelnách nebo v gastronomii.
 Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn
tvarovým stykem.
 Profil horního okraje vyztužený odolným plastovým obložením.
 Vozík s pohyblivým dnem ve svislém směru, které přepravované předměty
udržuje stále ve snadno dosažitelné výšce (obr. 1).
Konstantní pracovní výška (obr. 1)

 Zvedací prvky lze přizpůsobit různým zatížením dle typu vozíku
od 30 do 195 kg, vždy po 15 kg.
 Ani při jednostranně umístěném nákladu nedochází ke vzpříčení
pohyblivého dna (obr. 2).
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 Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm, šířka 40 mm,
lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách,
ochrana proti namotání vláken.
 Kolečka jsou umístěna uprostřed stěn z důvodu snazší ovladatelnosti.
 Umístění koleček do rohů vozíku na objednávku.
Vyměnitelné zvedací elementy (obr. 2)
Vnitřní rozměry
D × Š × V (mm)

Vnější rozměry
D × Š × V (mm)

Objem
(l)

Hmotnost
(kg)

Nastavení na zatížení
(kg)

Objednací
číslo

1000 × 650 × 485

1060 × 710 × 820

315

24,5

90,0

40644

1010 × 420 × 460

1060 × 470 × 800

195

21,0

30,0

40645*

1010 × 600 × 460

1060 × 650 × 800

280

25,0

45,0

40646

1410 × 700 × 580

1460 × 750 × 920

570

31,5

150,0

40756

* Podvozek: 4 otoná kolečka v rozích

Alternativa: Vozík s pružným dnem se schody
Kombinace vozíku s pružným dnem a stupňů vhodná
zejména pro průmyslové třídící provozy.
Speciální produkt podle Vašich požadavků.
Třídící vozík, speciální konstrukce
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ZARGES DATA®
- nový koncept nyní ještě uživatelsky příjemnější.

P rofesionální firmy na likvidaci dat, ale také malé a velké podniky již několik let důvěřují bezpečnosti kontejnerů ZARGES
DATA® - vylepšená kvalita Vás přesvědčí.

03

 Obzvláště robustní díky velkému profilu horního okraje a dna.
 Jedinečná stabilita, spoje v průřezu celoplošně svařeny.
 Čelní i boční stěny vyztuženy obvodovými a rohovými prolisy (kontejner 70 l pouze rohové prolisy).
 Všechna nýtová spojení provedena plnými nýty.
 Víko s masivním rámem s integrovaným ochranným lemem a bodově navařeným plechem.
 Víko s vhozem (420 x 24 mm), pojistný plech s krytem s pružinou.
 Držák loga pro individuální označení.
 Kontejner volitelně s různými možnostmi uzamčení.
 Optimální mobilita pomocí mnoha druhů koleček.

Vyberte si kontejner ZARGES DATA® vhodný pro vaše požadavky. Máte
k dispozici velké množství variant a kombinací. Ze sedmi základních
modelů a obsáhlého programu příslušenství vytvoříte více něž 100
možných variant.
Při odpovídajícím počtu kusů vám rádi nabídneme také speciální
provedení.
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Máte další dotazy?
Kontaktujte nás na:
tel.: 543 234 727 (8)
obchod@zarges.cz
www.zarges.cz

ZARGES DATA®

www.zarges.cz
Kryt s pružinou, se zajištěním nebo bez
Víko se standardně dodává s vhozem a s odpruženým
krytem.
Pojistku pro uzavření krytu lze dodat za příplatek.

Otevřené víko pro praktické
vyprázdnění.

Vhoz lze volitelně zajistit

Vyměnitelný držák loga

Zapuštěný držák loga

Individuální popis vašeho kontejneru ZARGES DATA®
Nově koncipovaný držák loga na víku umožňuje individuální
popis. Označte si váš ZARGES DATA® kontejner firemním
logem nebo jinými informacemi.
Stačí vytisknout požadovaný štítek, zastřihnout a vložit. Je
možné objednat arch prázdných voděodolných štítků pro vaši
tiskárnu. Samozřejmě je možné dodat kontejner ZARGES
DATA® již s Vašim namontovaným logem. Robustní
plexisklová destička chrání Váš štítek před poškrábáním.
Držák loga je standardní výbavou kontejneru ZARGES
DATA®.
Při použití zapuštěného zámku lze umístít držák loga 2
do jiného zapuštěného prostoru.

Varianty zámku pro větší bezpečí dat

03

Sklopný uzávěr
jištěný plombou nebo
visacím zámkem.

Sklopný uzávěr s vestavným
zámkem a jištěný plombou
nebo visacím zámkem.

Praktický číslicový zámek
zadejte osobní kód - bezpečnost
i bez klíče.

Zapuštěný zámek

v prohloubeném prostoru pro
maximální bezpečí. Zámková
vložka s bezpečnostní kartou.
Tělo zámku ze stabilního
hliníkového odlitku.

Ochranný lem na víku v různých barvách
Zvolte si jednu z pěti standardních barev. U větších počtů
kusů si můžete zvolit vlastní barvu.

černá

šedá

žlutá

modrá

červená
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ZARGES MPO
- modulární organizační vozík, flexibilní a robustní.

3

1

4
6

03

5
2

Optimální systémové řešení.
Požadavky na vozíky pro mobilní použití jsou rozmanité. Abychom mohli nabídnout
vybavení pro všechny oblasti, jsme schopní modulární vozíky ZARGES přizpůsobit přesně
vašim požadavkům. Ať už jde o zdravotnické přístroje pro vizity v nemocnicích nebo
analytické jednotky v průmyslu - modulární organizační vozík ZARGES MPO umožňuje jako
stavebnicový systém mnoho různých typů výbavy a lze jej také konfigurovat jak funkčně
tak designově, pro specifické nároky a požadavky. Díky jeho neomezené mobilitě je vozík
vždy flexibilně použitelný.
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1 Hliníkové madlo.
Hliníkové madlo pro komfortní ovládání. Snadno se
čistí.

2 Přesná kolečka volitelně
s nárazníkem. 4 přesná
kolečka, z toho 2 s brzdou
pro maximální pohyblivost
v úzkém prostoru.

3 Varianty pracovní
plochy. HPL deska s hranou
nebo bez. Plastový povrch
s hrazením nebo bez,
volitelně s nastavitelnou
nerezovou přepážkou.

4 V
 arianty bočních stěn.
Boční stěny volitelně
s barevným středovým
segmentem (CI).

5 Nárazník: otěruvzdorné
plastové polstrování odolné
desinfekčním látkám.

6 Rohové profily z eloxova
ného hliníku.

Varianty nosného systému
Nosné stěny:
 Hygienické, snadno se čistí.
 Jemný rastr umožňuje variabilní počty kusů.
 Umožňuje variantu čelní strany s roletou.

03

Teleskopické kolejnice:
 Vysoká nosnost až 25 kg.

Stěnový nosič

Teleskopická kolejnice

Dveře

Dveře/zásuvka

Modulové zásuvky

Zásuvky

 Maximální hloubka dosahu, plný výsuv.

Varianty čelní strany
Dodává se s různými čelními stranami pro rozdílný vzhled
a podle způsobu použití.

Roleta
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Organizační vozík
Vozík MPO IT

TOP

PRODUKT

S vozíkem MPO IT nabízí ZARGES řešení pro flexibilní práci a přístup k systémovým datům bez
nároku na místo. Snadno pohyblivý vozík MPO IT může být vybaven různými IT přístroji jako
notebook nebo počítač (monitor nebo Thin Client).
 Korpus ze stabilních eloxovaných hliníkových rohových profilů, boční a zadní
stěna z hliníku, povrchy opatřeny práškovou barvou.

03

 Dodává se v různém provedení čelní strany.
 Zásuvky uloženy na teleskopických lištách se Soft zásuvem a zarážkou proti
vysunutí.
Výsuv klávesnice

 Roleta s nosnou stěnou šetřící místo.
 Pracovní plocha volitelně celoplastová, z ABS, s ohradou nebo bez, na přání
s nastavitelnou přepážkou.
 Výsuv na klávesnici.
 Držák monitoru.
 4 plastové nárazníky ve výšce dna vozíku.
 4 řiditelná kolečka o průměru 125 mm, z toho 2 s brzdou.
 Ergonomicky tvarované madlo z eloxovaného hliníku.

Přihrádka na elektroniku

 Uzamykatelná přihrádka na přívod energie, Thin Client a router.
 K dodání s různými výškami a šířkami.
 Standardní barva: šedá RAL 7035. Středový segment volitelně v jiných barvách
jako speciální provedení.
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Zásobovací vozík MPO

2 ISO

1 ISO

1 ISO

Zajištění správného materiálu, ve správnou dobu, na správném místě a ve správném
množství. Tyto úkoly mistrně zvládnete se zásobovacím vozíkem MPO.
 Otevřený šetří místo díky roletě, kterou lze bez použití nářadí odebrat.
 Roleta volitelně uzamykatelná.

03

 Vnitřní vybavení: variabilně lze vybavit modulovými zásuvkami
(100/150/250 mm) a modulovými koši (50/100/200 mm) uloženými na nosných
stěnách.
 Korpus ze stabilních eloxovaných hliníkových rohových profilů, boční a zadní
stěna z hliníku, povrchy opatřeny práškovou barvou.

Plastová vnitřní stěna

 Pracovní plocha volitelně celoplastová, z ABS s ohradou nebo bez, na přání
s nastavitelnou přepážkou.
 Dno vozíku ze stabilní celoplastové desky.
 4 plastové nárazníky ve výšce dna vozíku (volitelně).
 4 řiditelná kolečka o průměru 125 mm, z toho 2 s brzdou.
 Volitelné příslušenství pro různé varianty.
 Standardní barva: šedá RAL 7035. Středový segment volitelně v jiných barvách
jako speciální provedení.
Plastová roleta, volitelně uzamykatelná

Praktické rolety jsou k dispozici v mnoha velikostech programu ZARGES MPO, jak pro 1 ISO, tak pro 2 ISO:
1 ISO

2 ISO

šířka: 400 mm

šířka: 600 mm

šířka: 400 mm

šířka: 600 mm

Objednací číslo pro výšku 900 mm:

46425

46422

46431

46428

Objednací číslo pro výšku 1000 mm:

–

46257

–

46258

Objednací číslo pro výšku 1100 mm:

–

46259

–

46260

Objednací číslo pro výšku 1500 mm:

46424

46421

46430

46427

Objednací číslo pro výšku 1800 mm:

46423

46420

46429

46426
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MPO příslušenství
Standardní lišta
Na boční stranu, materiál eloxovaný
hliník.

Pro vozík
s hloubkou (mm)

Objednací
číslo

400

46318

600

46319

Držák ZIP boxů, trojitý

Objednací
číslo

K zavěšení na standardní lištu,
materiál ocel s práškovou barvou.

46333

Odpadkový koš ovládaný kolenem
Montáž na boční stranu.

Čelní kryt s digitálním zámkem pro roletu
Montáž na čelní straně.

Čelní kryt s cylindrickým zámkem pro roletu
Montáž na čelní straně.

03

Objem
(l)

Objednací
číslo

8

46297

20

46298

Pro vozík
o šířce (mm)

Objednací
číslo

400

363333

600

363328

Pro vozík
o šířce (mm)

Objednací
číslo

400

361988

600

361947

Držák dokumentů

Objednací
číslo

Materiál: bílý plast.

46253

Drátěný držák na odpad

Objem
(l)

K zavěšení na standardní lištu.

Objednací
číslo

6

46282

15

46283

30

46284

Barevné boční stěny
Boční stěny mohou být volitelně
objednány s barevným středovým
segmentem.
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* Standard

RAL 3020, červená

RAL 1017, žlutá

RAL 6019, zelená

RAL 5024, modrá

RAL 7035, šedá*

Eloxovaný hliník
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MPO vnitřní výbava
Modulové zásuvky
D × Š × V (mm)

Dělicí příčky pro moduly ABS
a modulové koše ABS
D × Š (mm)

Submoduly ZIP box
a příslušné příčky
D × Š × V (mm)

46204 Modulová zásuvka ABS
600 × 400 × 75 / 95

46027 Podélná dělicí příčka pro
46000, 600 × 200
46028 Příčná dělicí příčka pro
46000, 400 × 200

46180 ZIP box ABS, šedý
325 × 87 × 65
46181 Z IP příčka pro 46180

46205 Modulová zásuvka ABS
600 × 400 × 125 / 145

46029 Podélná dělicí příčka pro
46005 / 46202, 600 × 100
46030 P říčná dělicí příčka pro
46005 / 46202, 400 × 100

46182 ZIP box ABS, šedý
325 × 130 × 65
46183 Z IP příčka pro 46182

46206 Modulová zásuvka ABS
600 × 400 × 250

46208 M
 odulová zásuvka ABS
400 × 600 × 125 / 145

46209 Modulová zásuvka ABS
400 × 600 × 225 / 245

Modulové zásuvky a modulové
koše, modrá
D × Š × V (mm)

46000 M
 odulový koš ABS
600 × 400 × 200

46034 P odélná dělicí příčka pro
46011, 600 × 50
46035 P říčná dělicí příčka pro
46011, 400 × 50

46184 ZIP box ABS, šedý
345 × 90 × 115
46185 Z IP příčka pro 46184

Moduly a modulové koše PC,
transparentní
D × Š × V (mm)

46001 M
 odulový koš PC
600 × 400 × 200

46186 ZIP box ABS, šedý
345 × 135 × 115
46187 Z IP příčka pro 46186

Příslušenství pro modulové zásuvky,
moduly a modulové koše
D × Š × V (mm)
46004 Modulový koš PC
600 × 400 × 100
46467 Doraz
(1 kus na koš)

46010 Modul na léky PC
600 × 400 × 50

46005 M
 odulový koš ABS
600 × 400 × 100

03
46026 Zarážka proti vytažení, šedobílá, jednodílná pro moduly
a modulové koše

46203 Modul PC
600 × 400 × 100

46011 M
 odul na léky ABS
600 × 400 × 50

Dělicí příčky pro moduly
a modulové koše PC
D × Š (mm)

46019 D ržák štítků (POM), příčný,
bílá, odolný proti nárazu,
65 × 15 × 42

46200 Modul ABS
(nelze rozdělit)
600 × 400 × 200

Podélná dělicí příčka pro
46040 46001 /
46206 / 46209, 600 × 200
46041 P říčná dělicí příčka pro
46001 /
46206 / 46209, 400 × 200

46020 D ržák štítků (POM), bílá,
odolný proti nárazu, možnost
nasazení do výřezu v modulu
a na dělicí příčku,
44 × 14 × 63

46201 Víko pro modul ABS
600 × 400 × 15

Podélná dělicí příčka pro
46042 46004 / 46203 /
46205 / 46208, 600 × 100
46043 Příčná dělicí příčka pro
46004 / 46203 /
46205 / 46208, 400 × 100

46024 Držák štítků (POM), bílá,
odolný proti nárazu, možnost
nasazení do výřezu
a na dělicí příčku,
44 × 14 × 63

46202 Modul ABS
600 × 400 × 100

Podélná dělicí příčka pro
46031 46010 / 46204
600 × 50
46032 P říčná dělicí příčka pro
46010 / 46204
400 × 50

46025 N osná deska na štítky (PS)
pro 46020 a 46024,
60 × 40 × 1
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Regálový systém ZARGES
- bezpečný systém skladování.
03

Regálový systém ZARGES nachází uplatnění
především tam, kde je vyžadováno uspořádané
skladování materiálu. Kromě stabilní vnější
schránky jde především o vnitřní vybavení, které
může být flexibilně přizpůsobeno jednotlivým
požadavkům. Díky modulové konstrukci lze všechny
komponenty kombinovat s jinými systémy ZARGES,
což zvyšuje efektivitu logistiky zásobování
a skladování. Kromě toho se regálové systémy
vyznačují velkou stabilitou a materiály s dlouhou
životností, což z nich dělá hospodárné řešení
skladování.
100
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Přípravný regál / přípravný vozík

Regálový systém pro všestranné použití.
 Regálový systém s univerzálním použitím v přípravnách expedice.
 Snadná úprava výšky použitím vyjímatelných zasouvacích kolejnic.
 Nastavení výšky s roztečí děr 71 mm.
 Vodorovné či šikmé zasouvání modulových košů v provedení ISO.
 Hygienický a snadno omyvatelný.
 K použití společně s modulovými koši v provedení ISO 600 × 400 mm
z plastu.
 Materiál: ocel, potažená plastem.
 Barva světle šedá, RAL 7035.

03

 Rám z pevného čtyřhranného profilu 30 × 30 mm.
 Rám z profilu tvaru U, rozměry 34 × 34 × 2 mm.

Závěsné zasouvací kolejnice

 Spodní hrana s výškově stavitelnými nohami u regálu a s kolečky u vozíku.
 Závěsné zasouvací kolejnice z eloxovaného hliníku s pevnými a odolnými
koncovými krytkami z plastu PA6 zpevněného skelnými vlákny, barva
antracitově šedá.

U-profil s otvory se snadno čistí

Rozměry
D × Š × V (mm)

Popis

Objednací
číslo

Přípravný vozík, jednodílný

483 × 610 × 1750

46441

Přípravný vozík, dvojdílný

1048 × 610 × 1750

46442

Přípravný regál

-

-

Příslušenství
Popis

Rozměry,
(mm)

Objednací
číslo

Zasouvací kolejnice

600 (T)

46270

Zasouvací kolejnice, šikmá

620 (T)

46271

Upozornění:
Nabízíme vhodné modulové koše o různých výškách.
Regálový systém na vyžádání také v nerezovém provedení.
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Moduly a modulové koše

1

2

3

6

4

7

5

8

9

10

Moduly a modulové koše z ABS, 600 × 400 mm.
 Pro bezpečné, organizované skladování a přepravu materiálu.
 Světle modrá barva.

03

 Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin
a znečišťujících látek.
 Variabilní rozdělení pomocí podélných a příčných přepážek.
 Teplotní odolnost do 85 °C.
 Snadné nasazení rámečku na štítky.
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Viz č.

Popis

Rozměry
D × Š × V (mm)

Objednací
číslo

1

Modulový koš ABS

600 × 400 × 200

46000

2

Modulový koš ABS

600 × 400 × 100

46005

3

Modul ABS

600 × 400 × 50

46011

4

Modul ABS (nedělitelný)

600 × 400 × 200

46200

5

Modul ABS

600 × 400 × 100

46202

6

Podélná dělicí příčka pro 46000

600 × 200

46027
46028

7

Příčná dělicí příčka pro 46000

400 × 200

8

Podélná dělicí příčka pro 46005 / 46202

600 × 100

46029

9

Příčná dělicí příčka pro 46005 / 46202

400 × 100

46030

10

Podélná dělicí příčka pro 46011

600 × 50

46034

11

Příčná dělicí příčka pro 46011

400 × 50

46035

11
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Příslušenství k modulům a modulovým košům

5

3

4

2
1

6

1

03
1 Držák štítků (POM), bílý, odolný


proti zlomení i nárazu.

Zasunutelný do průzoru, k nasunutí
na okraj modulu a na dělicí příčky.
Rozměry (D × Š × V):
cca 44 × 14 × 63 mm.
Obj. č. 46020
Obj. č. 46024 nelze zasunout na okraj
modulu.

4 T-kus (ABS), jako spojovací kus.

Slouží ke spojení dělicích příček.
Rozměry (D × Š × V):
47 × 26 × 28 mm.
Obj. č. 46022

2 Držák na štítky (PC), průhledný,


na papírové štítky.

Lze nasunout na horní okraj modulu.
Rozměry (D × Š × V):
80 × 37 × 44 mm.
Obj. č. 46023

5 Zarážka výsuvu, šedobílá,


jednodílná.

K modulům a modulovým košům.
Obj. č. 46026

3 Dělicí příčky do modulů


a modulových košů.

Rozměry viz strana 102. Podélné a příčné
dělicí příčky různých rozměrů.

6 Fixace dělicích stěn.

Ocel, modrá prášková barva.
Rozměry (D × Š × V):
25 × 10 × 9 mm.
Obj. č. 46060
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Díky desetiletým zkušenostem ví ZARGES
o vnitropodnikové logistice všechno. Proto je
plánování a poradenství nedílnou součástí
nabídky našich služeb. Na začátku je obsáhlá
analýza a na konci školení zaměstnanců.
Jedině souhra promyšleného plánování,
přesného provedení a správného použití zvýší
účinnost a úspěšně optimalizuje strukturu
nákladů.

Logistická řešení pro zdravotnictví

- komplexní strukturalizace procesů.
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Plánování a realizace

Detailní plánování sestavy skříní

Plánování centrálního skladu

Plánování konceptu místnosti

Realizace a uvedení do provozu

Pět kroků k úspěchu:

01 Poradenství 02 Analýza

03 Plánování 04 Provedení 05 Servis

03

Koncepce funkčních a pečovatelských oblastí
- plánování, vedení stavby, uspořádání a realizace.
 Stanovení nákladů
S ohledem na stávající skladová a přepravní
média se stanoví a předloží skutečná potřeba
množství a náklady.
 Prostorové plánování
Pouze skutečně nutná kapacita skladu se
stanoví na základě spotřební analýzy a prostory
se vybaví podle hygienických a ergonomických
aspektů.
 Návrh a design
Na základě logistických standardů naplánujeme
zařízení. Materiál a design budou zvoleny
na míru speciálně pro vaši budovu.

 Plánování průběhu
Převezmeme starost o stavbu a zkoordinujeme veškeré
technické procesy, také ve spolupráci s techniky, projektanty
a odbornými inženýry. U nábytku se speciálními požadavky
(ochrana před zářením nebo před ohněm) naleznou naši
odborníci vhodné řešení, aniž by zanedbali zásady
optimálního logistického plánování.
 Kompletní vybavení
Na přání dodáme nejen logistickou výbavu a nábytek, ale
také se postaráme o židle, stínící techniku a další
příslušenství.
 Servisní služby
Díky naší nadnárodní strukturované síti odborných
partnerských firem jsme schopni rychlého jednání
s minimálními prostoji.
 Dodací lhůty
Standardní nábytek a projekty podle dohody k dodání v co
nejkratší možné době.
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Vyhledávací rejstřík
Objednací číslo

strana

Objednací číslo

strana

Objednací číslo

strana

300888

40875–4087625

4517270

40500–4050643

4087760

45173–4517571

40551–4055568

4089688

4518270

4055987

41701–4070665

45183–4518571

40564–4056825

41810–4181513

46000

4058025

41816–4181719

4600199

40607–40608

41818–4181917

4600499

4060969

41820–41821

46005

40624–4062559

4182215

4601099

40626–40627

41823

46011

40628

31, 33, 55, 57, 68

14, 26, 33, 53, 57, 61

14, 19, 26, 33
15, 19, 27

99, 102

99, 102
99, 102

33, 53, 57, 61

4182415

4601999

4063185

41826–4182815

46020

4063387

41829–4183127

46022–46023103

4063490

41832–4183317

46024

4063585

41850–4185278

4602599

40644–4064691

4185478

46026

99, 103

4065090

4185878

46027–46030

99, 102

4065485

41861– 4186278

46031–4603299

4066190

41869–4187279

46034–46035

4067487

43815–4381763

46040–4604399

40675

99, 103
99, 103

99, 102

85, 87

4383137

46060103

40677–4067825

4383337

4608469

40680

31, 33, 55, 57, 68

43845–4384763

4618 0–4618 799

40691–4069286

4384815

46200

40700–4070652

43850–4385315

4620199

40707–4070859

43854

15, 28, 54, 61

46202

40709–4071052

43855

54, 61

46203–4620699

40726–4072789

4385654

46208–4620999

40730

4386028

4625398

43861

26, 33, 53, 57, 61

40731

27, 33, 53, 57

40735

28, 33, 54, 57, 61

40736

99, 102
99, 102

25, 28, 54

46257–4626097

4386228

46282–4628498

28, 33, 57

43863

25, 28, 54, 62

46297–4629898

40738

30, 33, 55, 57, 62

43864

14, 25, 28, 54, 62

46318–4631998

40739

31, 33, 55, 57, 62

43865

28, 54

4633398

40740

31, 55, 62

43866–4386928

46420–4643197

30, 33, 55, 57, 62

4387128

4646799

4074 5–4074 630

43873–4387528

46789

18, 32–33, 56

4074 769

43876

46989

18, 32–33, 56

4075691

43877–43878

4075769

43879–4388228

343904

40763–4076664

4388354

36194798

40741–40742
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32, 56

4078090

43884
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3619 8898

40781–4078369

43885–4388828

36332898

40785, 40787, 40789
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43889–4389314

36333398

4081025

4507048

36620639

40830–4083133

4507348

366217–36621839

40832–40834

32–33, 56–57

4513146

37337841

40835–4083725

4513346

375891

4083925

4513546

92600036

40841–4084925

45137–4513846

926002–92600339

4085925

45141–4514246

926005–92600828

40861–40863

60, 61, 62

4514 4–4514 646

40864–40866

27, 33, 53, 57, 61

4516270
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Všeobecné obchodní podmínky
Upozorňujeme na to, že osobní data získaná co se týče našich obatd. u nás nebo u našich dodavatelů, přiměřeným způsobem
chodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, ať už od samotných
prodlužují dodací lhůty.
kupujících/dodavatelů nebo od třetích stran, jsou zpracovávána 8. Výroba probíhá podle stavu techniky. Suroviny (technické
ve smyslu zákona na ochranu dat.
materiály) jsou vybírány vhodným způsobem podle platných
1. Pro všechny zakázky platí následující dodací a platební podpředpisů a norem DIN a odpovídajícím dimenzováním je zarumínky. Odchylky od těchto podmínek vyžadují písemnou dočena únosnost, která je požadovaná v předpisech. Pro zakázhodu.
kové výroby podle objednavatele probíhá výroba podle uznávaných technických pravidel, ale nepřebíráme pro to žádné
2. Naše nabídky platí jako nezávazné. Zakázky platí jako přijaté
ručení za nehody a z toho možná vyplývající následky. Neruteprve tehdy (tak jako ústní dohody všeho druhu), když jsou
číme za chyby, které vyplynuly z podkladů a údajů (výkresů,
provedeny písemnou a právně závaznou formou a námi potvrvzorů nebo pod.) předepsaných objednavatelem.
zeny. Nákupní podmínky objednavatele nejsou pro nás závaz9. Reklamace závad, jako reklamace hmotnosti, počtu kusů
né, i když je výslovně nerozporujeme.
nebo jakosti zboží, je nutné uplatnit ihned po zjištění odchyl3. Obrázky, nákresy, rozměry a hmotnosti, i když jsou obsaženy
ky, nejpozději 2 týdny po příjmu zboží. 6 měsíců po dodávce je
v prospektech, cenících a jiných tiskových materiálech, jsou
vyloučeno také ručení za skryté vady. Objednavatel nám musí
nezávazné. Změny zůstávají vyhrazeny. Ponecháváme si vlastpři reklamaci poskytnout příležitost přesvědčit se o jejich
nictví a autorská práva na vypracované rozpočty, náčrty a jiné
oprávněnosti. Reklamace není možná, pokud byly bez soupodklady. Tyto nesmí být zpřístupněny třetím stranám; to
hlasu výrobce provedeny změny na reklamovaných dodávneplatí pro objednavatele, kteří naše výrobky dále prodávají
kách. Stejně tak není přebírána žádná záruka na opravy
na komerční bázi pod vlastním názvem a na vlastní nebo cizí
a přestavby na zařízeních. V případě, že se nezdaří náhradní
účet. K nabídkám patřící výkresy a jiné podklady je nutné
dodávka, je objednavatel oprávněn požadovat slevu nebo výna požádání, nebo když nebyla zakázka zadaná nabízejícímu,
měnu zboží. Další nároky jsou vyloučené. Z vadné dílčí dodávbezodkladně vrátit. V případě zakázek na výrobu dílů podle
ky nemůže objednavatel odvozovat žádná práva týkající se
vzoru nebo podle výkresů je vyhrazena tolerance cca 5 %
ostatních dílčích množství.
na počet kusů. Před zahájením sériové výroby je na přání
u těchto zakázek předložen výrobní vzorek (konečný vzorek) 10. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury,
případně v hotovosti, pokud nebylo dohodnuto jinak. Směropro posouzení. Jestliže nejsou v objednávkovém výkrese
datný pro zachování lhůty je příjem plateb na jeden z bankovudány tolerance nebo normy DIN, tak platí obvyklé tolerance
ních účtů dodavatele. Náklady na nástroje je nutné zaplatit
a normy našeho výrobního závodu. Speciální nástroje pro probeze srážky ihned při dodávce výrobního vzorku. Platby
vedení těchto zakázek jsou, pokud není dohodnuto jinak,
směnkou vyžadují dohodu před uzavřením kupní smlouvy.
fakturovány za režijní cenu a zůstávají naším majetkem.
Přijetí směnek a šeků se provádí pouze kvůli platbě. Náklady
Po vyřízení zakázky jsou nástroje – pokud není dohodnuto
na diskontování a na inkasování nese objednavatel. Objednajinak – skladovány u nás po dobu jednoho roku bez toho, že
vatel je pouze oprávněn započítávat nepochybnou nebo prábychom přebírali závazek nebo záruku. Po uplynutí této doby
voplatně určenou pohledávku. Dodavatel je oprávněn, nehlejsou nástroje zničeny.
dě na další nároky, požadovat náhradu škody z prodlení
4. Ceny se rozumí v měně Kč a platí ze závodu Brno, kromě
ve výši minimálních přijatých úroků a provizí velkých bank
obalu, pokud nejsou provedeny písemně jiné dohody. Dohodza dobu mezi splatností a platbou.
nuté ceny platí jako základní ceny. Pokud je výslovně dohodnuto, jsou to pevné ceny, nedojde-li do dne našeho fakturová- 11. Ponecháváme si vlastnictví na námi dodané zboží a na věci
vzniklé z vašeho případného obrábění nebo zpracovávání až
ní k žádné podstatné změně v cenách surovin a u nás platných
do splnění všech nynějších nebo pozdějších z obchodního
mzdových sazeb. Jako podstatné změny je nutné považovat,
spojení nám náležejících pohledávek vůči objednavateli. Obkdyž se k uvedenému dni zvýší nebo sníží ceny surovin o více
jednavatel je povinen toto zboží skladovat odděleně a označit
než 2 % nebo se u nás zvýší nebo sníží platné mzdové sazby
jej. Objednavatel pro nás provádí obrábění nebo zpracovávání
o více než 2% nebo dojde k pohybu kurzu Kč vůči € o více než
aniž by z toho pro nás vznikly závazky. Zpracovává-li objedna2%. Ceny mají platnost pouze tehdy, když provedení, jak je
vatel zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení s jiným
popsáno v naší nabídce/potvrzení objednávky, zůstane zachozbožím, náleží nám spoluvlastnictví na nových věcech v pováno. Pokud by před nebo během výrobního procesu vznikly
měru hodnoty zpracovaného zboží s výhradou vlastnictví až
změnou podkladů vícenáklady nebo změnové náklady, budou
do zaplacení k hodnotě jiného zboží v době obrábění nebo
tyto oznámeny objednavateli ke kontrole a musí být objednazpracovávání. Jeho případný spoluvlastnický podíl vzniklý
vatelem potvrzeny. Jestliže z naší strany již před fakturováním
spojením, směšováním nebo smícháním dodaného zboží s jiproběhla zcela nebo částečně dodávka, platí pro výše uvedenými věcmi, převádí objednavatel na nás již nyní. Objednavané odstavce den příslušné dodávky místo dne fakturace.
tel bude pro nás věci vlastnit jako uschovatel s náležitou
5. Náklady na obal jdou k tíži objednavatele. Bedny, koše a poobchodní péčí. Objednavatel smí zboží s výhradou vlastnictví
dobné obaly jsou brány zpět za 4/5 účtované ceny, když nám
až do zaplacení prodávat pouze v řádném obchodním styku
jsou vyplaceně zaslány zpět v dobrém stavu do 4 týdnů
a proti úhradě v hotovosti nebo za předpokladu předání naší
s plným obsahem obalového materiálu.
výhrady vlastnického práva. Není dovoleno převádění záruk
6. Dodávka je prováděna na riziko objednavatele, i když bylo
a jiné dispozice, které ohrožují naše práva. Pohledávky náledohodnuto dodání vyplaceně. Nejsou-li sjednány dohody
žející objednavateli z dalšího prodeje postupuje objednavatel
ohledně expedice, uskuteční se podle našeho nejlepšího uvájiž nyní na nás jako záruku ve výši hodnoty dále prodaného
žení bez odpovědnosti za nejvýhodnější přepravu. Pro vyúčtozboží nebo výtěžku z prodeje, když tento nedosahuje hodnoty
vání jsou směrodatné hmotnosti a počty kusů, které jsou
zboží. Je-li objednavatelem prodáno zboží s výhradou vlastzjištěny při expedici. V případě ztrát, záměn a poškození,
nictví až do zaplacení společně s jiným zbožím, objednavatel
ke kterým došlo při dopravě, neexistuje žádná povinnost
postupuje pohledávku z kupní ceny za zboží s výhradou vlastna náhradní dodávku. Poškození, ke kterým došlo během donictví až do zaplacení v plné výši nebo v případě předchozího
pravy, neopravňují i při hromadných dodávkách k žádnému
obrábění nebo zpracovávání se zbožím, které nám nepatří,
nároku na ušlý zisk nebo na náhradu nákladů, které vznikly
ve výši hodnoty zpracovávaného zboží s výhradou vlastnictví
kvůli rozmontování, smontování, opracování nebo opravení
až do zaplacení. Proběhne-li prodej za úhrnnou cenu, objedvadných kusů, nebo ke zrušení objednávky.
navatel postupuje pohledávku z kupní ceny ve výši hodnoty
7. Dodací lhůty jsou nezávazné a budeme je co nejlépe dodržozboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení, které je předměvat. Dodací lhůta začíná dnem, ve kterém byly vyjasněny
tem této koupě. Dokud objednavatel plní své závazky, platí
všechny podrobnosti provedení a kdy se smluvní partneři doodstoupení jako tiché odstoupení a objednavatel je oprávněn
hodli o všech podmínkách obchodu. Dodací lhůta se vztahuje
k vymáhání pohledávek. Objednavatel je povinen přijaté
na dohotovení ve výrobním závodě. Nepředvídané události,
částky za postoupené pohledávky zúčtovávat odděleně a odkteré nemůžeme ovlivnit, jako je vyšší moc, provozní poruchy
děleně uchovávat.
všeho druhu, stávka, výluka, opožděná dodávka materiálu
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12. Překročí-li hodnota záruk hodnotu našich pohledávek o více
než 20 %, je objednavatel oprávněn do té míry požadovat
uvolnění záruk. Zásahy třetích osob do zboží s výhradou
vlastnictví až do zaplacení nebo do postoupených pohledávek
nám musí objednavatel ihned oznámit a předat nám také
ihned odpovídající podklady. Náklady na intervenci nese objednavatel. Uplatnění výhrady vlastnického práva a domáhání
se vydání podle těchto podmínek nejsou pokládány za odstoupení od smlouvy.
13. Zvláštní technické dodací podmínky pro žebříky a podesty
všech druhů. Výroba probíhá podle norem. Kromě toho jsme
držitelem certifikátu systému managementu ISO 9001:2008.
Provádíme kontroly v rámci našich vnitropodnikových kontrol
jakosti. O tomto nejsou všeobecně vystavována žádná osvědčení. Pokud má být prováděna dodatečná kontrola pověřenou
osobou objednavatele, je nutné při poptávce a při zadání zakázky uzavřít následující dohody:
a) jmenování pověřené osoby
b) druh kontroly, která má být prováděna
c) počet vzorků (zde je možné vložit směrné hodnoty)
d) příp. dodatečné požadavky.
O provedených kontrolách je příslušnou pověřenou osobou
vystaveno osvědčení o přejímce. Pokud vzniknou speciálními
přejímacími zkouškami a statickými výpočty náklady, jdou
tyto náklady k tíži objednavatele. Používání žebříků, pracovních podest a podobných výrobků musí probíhat podle účelu
použití a případně podle návodů k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody nebo úrazy, které vzniknou kvůli použití
v rozporu s daným účelem použití zařízení. Totéž platí také
za následné škody. Nabyvatelé nebo uživatelé žebříku musí
dodržovat bezpečnostní předpisy oborových profesních organizací společně k tomu vydanými prováděcími pravidly a vysvětlivkami.
14. Sídlo soudu je Brno, ČR. Platí zákony České republiky.
15. Objednavatel a provozovatel smí převádět svá smluvní práva
na třetí osoby pouze na základě vzájemné dohody.
Smlouva zůstává závazná i v případě právní neúčinnosti jednotlivých bodů jejích podmínek.
ZARGES CZ, s.r.o
Se sídlem: Hněvkovského 87, 617 00 Brno
Rejstříkový soud: KS v Brně, oddíl C, vložka 121 90
IČ: 494 44 671
Jednatelé podniku:
Ing. Piotr Ciupek, Dieter Reis

Záruka firmy ZARGES
Jméno firmy ZARGES již desetiletí ručí za nejvyšší kvalitu
výrobků. Systém řízení jakosti firmy ZARGES byl zkontrolován v rámci certifikačního auditu a odpovídá nejnovější
normě ISO 9001:2008.
Neustálý další vývoj technologických postupů výroby
a zajišťování kvality považujeme za povinnost vůči naším
zákazníkům. Ručíme za to, že naše sériové hliníkové žebříky a sériová lešení jsou mimoto bez konstrukčních,
výrobních a materiálových vad.
V záručním případě je výrobek po zaslání do nejbližší společnosti ZARGES opraven nebo obdržíte náhradu. Další
nároky jsou vyloučené.
Zákonná práva kupujících nejsou touto zárukou omezena.
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Další informace naleznete na internetu nebo u vašeho prodejce:

ZARGES CZ s. r. o.
Hněvkovského 87, 617 00 Brno
Tel.: + 420 543 234 727-8
Fax: + 420 543 213 760
e-mail: obchod@zarges.cz
www.zarges.cz
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