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■ Modularni sistem za shranjevanje, transport in organiziranje električnega orodja in 

pribora. 

■ Uporabnikom omogoča samostojno kombiniranje in spajanje elementov iz široke 

ponudbe kovčkov za orodje, organizatorjev in torb za shranjevanje orodja. 

■ Uporabnikom omogoča, da sami ustvarjajo številne različne postavitve, ki so 

popolnoma prilagojene njihovim potrebam. 

Kaj je                               ?  Kaj je                              ? 



                              komponente 

PACKOUT kovček 1 
4932464078 
164,00 z DDV 

PACKOUT kovček 2 
4932464079 
105,00 z DDV 

PACKOUT kovček 3 
4932464080 
85,00 z DDV 

PACKOUT organizator 
kovček - velik 

4932464082 
54,00 z DDV 

PACKOUT organizator 
kovček - polovični 

4932464083 
35,00 z DDV 

25 cm PACKOUT torba 
za orodje 
4932464084 
73,00 z DDV 

40 cm PACKOUT torba 
za orodje 
4932464085 
109,00 z DDV 

50 cm PACKOUT torba 
za orodje 
4932464086 
119,00 z DDV 

                              komponente - cenik 



Velika 23 cm (9”) kolesa 
Za enostaven transport po zahtevnih 
terenih na deloviščih 

Združljivo s torbami za 
shranjevanje orodja 
Najbolj vsestranski sistem 
za shranjevanje 

POKROV, KI ONEMOGOČA 

 PREHAJANJE VSEBINE  

MED POSODAMI 

Jeklen ročaj, ki se lahko podaljša 

Močan in udoben oprijem ročaja 
ter izjemna vzdržljivost 

Močan ročaj 

Pokrov, ki onemogoča prehajanje vsebine med 
posodami 

Pokrov preprečuje, da bi vsebina med 
transportom prehajala iz enega razdelka v 
drugega 

Proti udarcem odporna trdna podlaga in 
ogrodje iz neprebojnega materiala tipa 1680 
 
Vodoodporno 
ter odporno proti raztrganinam in odrgninam 

Izdelano iz polimerov, odpornih  
na udarce 

Za vzdržljivost na delovišču 

Zapahi iz nerjavečega jekla 
Odporni proti rji 

ODPORNOST PROTI  

UDARCEM 

Pokrov z oznako IP65: zaščita pred vremenskimi vplivi 

Ščiti pred prahom z delovišča in dežjem 

Kovinski ojačani robovi 
Za dodatno zaščito 

Koristi za uporabnika 

Posode z možnostjo pritrditve 
Za lažji doseg se jih lahko namesti na 
običajne materiale na delovišču 

PRITRDILNE POSODE 

Koristi za uporabnika 



                              škatla 1 

Notranji pokrov je ojačan s 
prečnimi rebri 
za dodatno moč 

Mesto kjer se namesti 
naprava One Key TICK™ 

Predali za shranjevanje 
za optimalno urejenost 

Možnost namestitve karabina,  
ki omogoči varen transport, na primer 
kartonskih škatel 

Velika vzdržljiva kolesa 
za enostaven transport po stopnicah in 
zahtevnih terenih na deloviščih  

                              Kovček 1 

Nosilnost 113 kg 



                               škatli 2 in 3                               Kovčka 2 in 3 

Gumb za sprostitev zaklepa 
za enoročno odstranjevanje 

komponent 

Ščitniki robov iz aluminija 
zagotavljajo še večjo 
vzdržljivost 

Dodatni zaklep na 
zgornjem delu ročaja 
preprečuje, da bi se 
nezaklenjen pokrov odprl 

Dodatne razdelki v 
notranjosti 
za optimalno urejenost celotne 
opreme 

Enostavno sestavljanje 
komponent 
z eno samo potezo 



                              Organizatorji 

Gumb za sprostitev zaklepa 
za enoročno odstranjevanje 
komponent 

Pokrov, ki onemogoča prehajanje 
vsebine med posodami, 

predvsem med transportom 
Posode z možnostjo pritrditve, 

ki se jih za lažji doseg lahko 
namesti na običajne materiale 

na delovišču 

Zapahi iz nerjavečega jekla 
Vzdržljivi in popolnoma odporni proti rji 

Priročna rešitev 
za shranjevanje pribora 



                               Torbe 

Torba dolžine 50 cm je dovolj 
velika za sabljasto žago 

Zaradi trdne podlage lahko torbe pritrdite na vse 
PACKOUT škatle in organizatorje  
– 100% združljivo! 

Posebej oblikovani žepi za 
merilne trakove in vodne 
tehtnice 

100% kovinsko okovje 

Izdelano iz vzdržljivega  
neprebojnega materiala tipa 1680 



                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem 

Packout kovček 1   DeWalt DS450 

470 mm dolžina 597 mm 

560 mm širina 640 mm  

400 mm višina 480 mm  

10,6 kg teža 8,6 kg 

105 l prostornina 102 l 

polipropilen/aluminij material 4 mm plastika/aluminij 

                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem DeWalt 

Izdelek tekmeca: 
1. Ročaj, ki se podaljša, se pod obremenitvijo 

zlomi 
2. Nezanesljiva kolesa in osi 

23 cm (9”) 18 cm (7”) 



                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem alt 

Packout kovček 2   DeWalt DS300 

400 mm dolžina 336 mm 

560 mm širina 550 mm 

280 mm višina 306 mm 

5,6 kg teža 4,8 kg 

62 l prostornina 54 l 

polipropilen/aluminij material 4 mm plastika/aluminij 

                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem DeWalt 

Izdelek tekmeca: 
1. Zahtevno dvoročno pritrjevanje in odstranjevanje komponent 

(stranski zapahi za zaklep/odklep) 
2.  Brez zaklepa na zgornjem delu ročaja: pokrov se ob dvigovanju 

odkrije in orodje v notranjosti pade ven 



                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem  

Packout kovček 3   DeWalt DS150 

400 mm dolžina 336 mm 

560 mm širina 550 mm 

180 mm višina 156 mm 

4,7 kg teža 4,0 kg 

40 l prostornina 27 l 

polipropilen/aluminij material 4 mm plastika/aluminij 

                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem DeWalt 

Izdelek tekmeca: 
1. Material poči 
2. Nezanesljivi ročaji in zapahi 



Organizator Packout – veliki   DeWalt DWST1-75522 

380 mm dolžina 350 mm 

560 mm širina 543 mm 

110 mm višina 100 mm 

3 kg teža 2,3 kg 

23 l prostornina 19 l 

polipropilen/aluminij material 4 mm plastika 

Organizator Packout – srednji   

420 mm 
dolžina 

250 mm 
širina 

110 mm 
višina 

1,4 kg 
teža 

12 l 
prostornina 

polipropilen/aluminij 
material 

                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem DeWalt 

Izdelek tekmeca: 
Ne omogoča namestitve razdelkov, da bi jih lažje 
dosegli 



  Packout torba 25 cm Packout torba 40 cm Packout torba 50 cm 

dolžina 270 mm 270 mm 270 mm 

širina 280 mm 380 mm 510 mm 

višina 320 mm 320 mm 320 mm 

teža 1,9 kg 2,7 kg 3,6 kg 

prostornina 24 l 32 l 44 l 

material 1680/600 PE 1680/600 PE 1680/600 PE 

V ponudbi tekmecev ni podobnega izdelka –  

niti en modularni sistem za shranjevanje nima možnosti namestitve torb za shranjevanje orodja! 

                              v primerjavi s ključnim tekmecem – proizvajalcem DeWalt 



                             - Edinstveni prodajni aduti 

NAJBOLJ VZDRŽLJIV IN VSESTRANSKI 

MODULARNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE 

1. Popolnoma prilagodljiv 

2. Narejen iz izjemno močnega materiala 

3. IP65 

4. 23 cm (9’’) kolesa 

5. Ojačani zapahi in ročaji 

6. Pripravljen za namestitev naprave TICK™ 

7. Najlažji pritrjevalni sistem na svetu 

8. Enostavno enoročno odstranjevanje komponent 

1. Vse komponente sistema so povezljive med seboj – 

vključno s torbami za shranjevanje 

2. Lahko se ga uporabi kot stopnico ali lestev 

3. Odporen na prah in vodo do 12,5 l/min 

4. Največja kolesa v svojem razredu 

5. Lastnike izdelkov DeWalt vprašajte, ali je pomembno...  

6. Enostavna sledljivost vašega sistema za shranjevanje, orodja 

in pribora  

7. Pritrditev komponent z eno samo potezo – ni jih treba 

dodatno zavarovati na straneh 

8. Komponente PACKOUT odstranite z enim samim 

preprostim gibom 

POSEBNOST KORIST 



                             - Video povzetek 

V TEM VIDEOPOSNETKU JE PREDSTAVLJENA AMERIŠKA VERZIJA 

IZDELKA PACKOUT V RDEČI BARVI 


