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BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE W MIEJSCU PRACY

Systemy magazynowania RIDGID® KNAACK®

• Pełna gama uniwersalnych, wytrzymałych, stalowych kontenerów magazynowych.
• Światowy lider w sektorze budowlanym i przemysłowym.
• Pełne spawy zapewniają maksymalną wytrzymałość.
• Malowanie proszkowe zapewnia odporność na warunki pogodowe i trwałość.
• System zamków WATCHMAN IV z potrójną zasuwą daje maksymalne bezpieczeństwo.

Bezpieczne magazynowanie w 
miejscu pracy

Liczba 
modeli

Pojemność 
(m3)

Str.

MONSTER BOX™ 3 0,88 - 1,47 13.4
Skrzynie STORAGEMASTER® 4 1,00 - 1,63 13.6
Skrzynie JOBMASTER® 7 0,14 - 0,71 13.8
Szafy JOBMASTER® 4 1,34 - 1,72 13.10
Stoły warsztatowe na kółkach 3 453 - 1.542* 13.12
Stanowiska wolnostojące 1 3,42 13.14
Tradycyjna skrzynia 1 0,88 13.15
Wyposażenie pomocnicze – – 13.16
Mechanizm wsuwanej drabiny 1 – 13.17
*Nośność podano w kg.
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Rozwiązania do magazynowania w miejscu pracy spod znaku RIDGID® cechują się najwyższym poziomem etyki zawodowej w branży, a także najwyższą 
"inteligencją". Wszystkie nasze kontenery, skrzynie i szafy nie tylko skutecznie zniechęcają złodziei narzędzi, ale rozwiązania RIDGID do magazynowania  
w miejscu pracy ponadto ułatwiają dostęp, zapewniają lepsze uporządkowanie narzędzi, mobilność i wszechstronność.

Skrzynie 
JOBMASTER®

Te dostępne w wielu modelach skrzynie 
stanowią nieodzowne wyposażenie każdej 
"złotej rączki". Są przenośne i uniwersalne - 
szczególnie po zamontowaniu dodatkowych 
kółek samonastawnych - i mogą pomieścić 
wszystko, od narzędzi ręcznych i elektrycznych 
po sprężarki.
Patrz strony 13.8 - 13.9

Skrzynie 
STORAGEMASTER®

Skrzynie STORAGEMASTER doskonale 
spełniają swe zadanie w każdym miejscu 
pracy. Idealnie nadają się do każdej branży, 
w tym mechanicznej, instalatorstwa wodno-
kanalizacyjnego, ogrzewania, wentylacji i 
klimatyzacji, elektrycznej oraz stolarskiej. 
Są one przystosowane do montażu kółek 
samonastawnych i posiadają półki o pełnej 
szerokości, które ułatwiają organizację małych 
i dużych narzędzi i materiałów. Model 91 ma 
nawet wysuwaną rampę do ładowania dużych, 
nieporęcznych elementów.
Patrz strony 13.6 - 13.7

MONSTER BOX™

Skrzynie te zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo, nośność i porządek. Można 
je także łatwo przemieszczać nawet na 
wysokie poziomy dzięki naszemu systemowi 
czteropunktowego podnoszenia żurawiem.
Patrz strony 13.4 - 13.5
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Szafy JOBMASTER®

Szafy JOBMASTER oferują zwiększone 
bezpieczeństwo i można je konfigurować zgodnie 
z potrzebami. Działają jako oddalony magazyn 
narzędziowy, umożliwiając szybki dobór narzędzi.
Patrz strony 13.10 - 13.11

Przesuwne 
stoły robocze 
STORAGEMASTER®

Przesuwne stoły robocze to bezpieczny sposób 
przechowywania na kółkach. Wytrzymała 
górna powierzchnia świetnie się spisuje jako 
powierzchnia robocza, dając możliwość montażu 
gwintownic czy imadeł.
Patrz strony 13.12 - 13.13

Stanowiska 
wolnostojące 
RIDGID®

Stanowiska wolnostojące to coś na kształt 
biura w miejscu pracy. Można z nich korzystać 
w celu przechowywania narzędzi, materiałów, 
dokumentów itp.
Patrz strony 13.14 - 13.15

RIDGID — a jak z 
bezpieczeństwem? 
Jest nieodłączoną cechą 
produktów.
Wszystkie systemy magazynowania RIDGID, poza serią MONSTER 
BOX, są zaprojektowane do użytku z systemem zamykania ABUS 
41/50 lub jego odpowiednikiem tego samego rozmiaru. 

• System zamków WATCHMAN® IV, z obudową wnękowa, 
zapobiega włamaniom z użyciem przecinaka.

• Instalacja zamknięcia z szyfrem jednorazowym oznacza brak 
przestojów przy wymianie tego elementu.

• System zamykania na trzy rygle oferuje niezrównane 
bezpieczeństwo.

Kłódka ze stali walcowanej ABUS 41/50 (nr kat. 73626)

D E F
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RIDGID® 
MONSTER BOX®

Systemy 
przechowywania

Co decyduje o sile rozwiązania MONSTER BOX?

Unikatowa, wytrzymała, stalowa rama rurowa 
- pierwsze tego typu rozwiązanie w branży - 
zapewnia sztywność i odporność konstrukcji, 
"kapslując" dodatkowo pokrywę i zwiększając w 
ten sposób bezpieczeństwo.

System czteropunktowego podnoszenia 
żurawiem ułatwia podnoszenie w punkcie 
środkowym, czyniąc je bardziej bezpiecznym 
niż w przypadku systemu dwupunktowego / 
belkowego podnoszenia, a jego udźwig brutto 
wynosi 1.100 kg.

Ekskluzywny nieliniowy trzypunktowy system 
zapadek składa się z wpuszczonej klamki, która 
obsługuje zamek z hakiem, zaś pozostałe dwa 
punkty zatrzaskowe działają jako zasuwki.

Power Pass™ - Pierścień na przewód 
elektryczny ze szczelnym wlotem przewodu 
zasilającego, co umożliwia ładowanie 
akumulatora, gdy skrzynia jest zamknięta.

Zawiasy o wysokiej wytrzymałości są odporne 
na włamania.

Wbudowany zamek jest odporny na 
rozwiercanie oraz na warunki pogodowe, co 
sprawia, że rozwiercanie i wyważanie jest 
praktycznie niemożliwe.1

1. Firma RIDGID zaleca rejestrację produktu oraz kodów kluczy w celu otrzymania kluczy zamiennych. 
Kluczy nie można dorabiać; dodatkowe egzemplarze sprzedane będą tylko zarejestrowanemu 
użytkownikowi. Do skrzyń można również na życzenie dopasować na podobnej zasadzie klucze.
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Skrzynia-pianino model 1000

• Osłony sprężyn gazowych chronią sprężyny 
przed uszkodzeniem spowodowanym przez 
podnoszenie.

• Dwie półki oferują dodatkowe miejsce 
do przechowywania i pozwalają lepiej 
uporządkować zawartość.

• Wewnętrzna siatka do przechowywania 
pozwala wieszać środki ochrony osobistej 
oraz inne rzeczy.

• Uchwyty wpuszczone umożliwiają bezpieczne 
zamykanie, nawet w rękawicach.

Skrzynia model 1010

• Głęboka pokrywa zapewnia wytrzymałość i 
bezpieczeństwo.

• Wytrzymała pojedyncza pokrywa ułatwia 
zamykanie.

Szafa model 1020

• Górna półka znajduje się w odległości  
267 mm od wierzchu szafy, a druga 
w odległości 190 mm od spodu półki 
górnej. Dolna półka jest regulowana w 
celu ułatwienia przechowywania dużych 
przedmiotów.

• Nisko umieszczony środek ciężkości zapewnia 
stabilność.

• Konstrukcja otwarta, bez słupka środkowego, 
zapewnia maksymalną ilość miejsca do 
przechowywania oraz dostępność.

• Szczelne drzwi gwarantują lepszą odporność 
na warunki pogodowe.

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 Wysokość 2 m3

30293 1000 1680 762 1380 2048 1,36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0,88 130
30308 1020 1680 762 1380 – 1,47 182
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Systemy magazynowania w skrzyniach STORAGEMASTER®

Skrzynie STORAGEMASTER stanowią najbardziej wydajne i inteligentne rozwiązanie do 
bezpiecznego magazynowania w miejscu pracy, charakteryzujące się wyjątkową trwałością i 
łatwością obsługi. Szukając super-odpornej skrzyni typu fortepianowego, warto pamiętać o tych 
cechach.

• System zamków WATCHMAN® IV z potrójną zasuwą i obudową z zamkiem wpuszczonym to 
doskonała ochrona przed wyważeniem. Instalacja zamknięcia z szyfrem jednorazowym oznacza 
brak przestojów przy wymianie tego elementu.

• Pierścień na przewód elektryczny Power Pass™ stanowi szczelny wlot przewodu zasilającego.
• Obudowa ze wzmocnionym zamkiem zapewnia niezrównaną wytrzymałość.
• Wytrzymałe zawiasy są wzmocnione i przyspawane, co zapewnia odporność na każde wyważanie.
• Uchwyty wpuszczone gwarantują mocny chwyt nawet ręką w rękawicy.
• Wykończenie przez malowanie proszkowe zapewnia odporność na warunki pogodowe i trwałość.
• Podwójne sprężyny gazowe umożliwiają łatwe otwarcie jedną ręką.
• Zabezpieczone sprężyny gazowe chronią przed uszkodzeniami wynikającymi z obciążeń 

przesuwnych.
• Podstawa stalowa z blachy 2,66 mm jest przystosowana do montażu opcjonalnych kółek 

samonastawnych zwiększających mobilność (patrz strona 13.16).
• Wytrzymała konstrukcja stalowa z blachy 1,52 mm z pełnymi spawami łukowymi.
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BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE W MIEJSCU PRACY

Drzwiczki z półkami na akcesoria to połączenie zalet dwóch systemów. Drzwiczki 
zamykane na kluczyk tworzą bezpieczną przestrzeń; w międzyczasie skrzynia 
pozostaje otwarta w czasie dnia pracy.

Posiada wbudowaną rampę stalową o grubości 
12 AWG, która ułatwia załadunek dużych, 
nieporęcznych rzeczy.

Skrzynia model 89

Drzwiczki z półkami na akcesoria

Skrzynia model 79

Skrzynia model 91 Skrzynia model 69

Gdy pokrywa jest zamknięta, skrzynię model 69 
można używać jako stołu roboczego.

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 Wysokość 2 m3

28111 69 1524 762 956 1692 1,00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1,08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1,35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1,63 186

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Pasuje do

74756 479 79
74766 489 89
74776 491 91
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Systemy magazynowania w skrzyniach JOBMASTER®

Bezpieczeństwo i trwałość. Skrzynie JOBMASTER® stanowią rozwiązanie w zakresie przechowywania 
narzędzi, które jest zarówno łatwe w obsłudze, jak i solidne.

Skrzynie mają zwartą budowę, co umożliwia ich podnoszenie i przesuwaniew obrębie miejsca pracy 
lub załadunek na pojazd roboczy przy minimum wysiłku. Co więcej, skrzynie JOBMASTER® posiadają 
te same zabezpieczenia, co produkty klasy STORAGEMASTER®.

• System zamków WATCHMAN® IV z potrójną zasuwą i obudową z zamkiem wpuszczonym to 
doskonała ochrona przed wyważeniem. Szybka instalacja zamka oznacza brak przestojów przy 
wymianie tego elementu.

• Pierścień na przewód elektryczny Power Pass™ stanowi szczelny wlot przewodu zasilającego.
• Obudowa ze wzmocnionym zamkiem zapewnia niezrównaną wytrzymałość.
• Wytrzymałe zawiasy są wzmocnione i przyspawane, co zapewnia odporność na każde wyważanie.
• Uchwyty wpuszczone gwarantują mocny chwyt nawet ręką w rękawicy.
• Emaliowane wykończenie proszkowe zapewnia odporność na warunki pogodowe i trwałość.
• Podstawa stalowa z blachy 2,66 mm jest przystosowana do montażu opcjonalnych kółek 

samonastawnych zwiększających mobilność (patrz strona 13.16).
• Wytrzymała konstrukcja stalowa z blachy 1,52 mm z pełnymi spawami łukowymi.
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Skrzynia model 4830 
Wysokość po zamknięciu: 890 mm

Skrzynia model 2472 
Wysokość po zamknięciu: 735 mm

Skrzynia model 4824 
Wysokość po zamknięciu: 735 mm

Skrzynia model 42 
Wysokość po zamknięciu: 610 mm

Skrzynia model 60 
Wysokość po zamknięciu: 735 mm

• Nie ma potrójnej zasuwy ani przepustu  
Power Pass™.

Skrzynia model 36 
Wysokość po zamknięciu: 560 mm

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 Wysokość 2 m3

28001 32 815 485 480 889 0,14 38
28011 36 915 485 498 965 0,20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0,25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0,45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0,71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0,69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0,57 86

Skrzynia model 32 
Wysokość po zamknięciu: 480 mm

• Nie ma potrójnej zasuwy ani przepustu  
Power Pass™ .
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Systemy magazynowania w szafach JOBMASTER®

Bez względu na rozmiar zadania, pojemne szafy JOBMASTER® zawsze spełnią swoją funkcję. 
Gwarantują logiczny system przechowywania na półkach z łatwym dostępem narzędzi dużych, małych 
i innych, a także sprzętu i materiałów. Akcesoria w opcjach, takie jak kółka samonastawne i drzwiczki 
z półkami to rozwiązania indywidualne, które działają jeszcze lepiej. 

• System zamków WATCHMAN® IV z potrójną zasuwą i obudową z zamkiem wpuszczonym to 
doskonała ochrona przed wyważeniem. Instalacja zamknięcia z szyfrem jednorazowym oznacza 
brak przestojów przy wymianie tego elementu.

• Wygodny rygiel nożny otworzy drzwiczki po nadepnięciu, co umożliwia obsługę bez użycia rąk. 
Jedna osoba może otworzyć drzwiczki, nawet jeśli ma ręce pełne narzędzi.

• Głębokie drzwiczki zapewniają maksymalną wytrzymałość na wyważenie łomem oraz lepsze 
uporządkowanie narzędzi.

• Uchwyty wpuszczone gwarantują mocny chwyt nawet ręką w rękawicy.
• Wykończenie przez malowanie proszkowe zapewnia odporność na warunki pogodowe i trwałość.
• Podstawa stalowa z blachy 2,66 mm jest przystosowana do montażu opcjonalnych kółek 

samonastawnych zwiększających mobilność (patrz strona 13.16).
• Wytrzymała konstrukcja stalowa z blachy 1,52 mm z pełnymi spawami łukowymi.
• Opcjonalne półki w drzwiczkach umożliwiają lepsze uporządkowanie narzędzi (patrz strona 13.16).
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• Więcej otwartej przestrzeni na duże elementy.
• Półki o połowie szerokości są tylko po lewej stronie.
• Górna półka znajduje się w odległości 330 mm od wierzchu szafy, druga w 

odległości 317 mm od spodu półki górnej, a dolna - w odległości 241 mm 
od półki drugiej.

• Możliwość dodania półek na akcesoria na drzwiczkach (patrz strona 13.16).

Szafa model 112 Szafa model 111

Szafa model 100Szafa model 139

• W zestawie: Trzy szuflady o głębokości 64 mm i nośności 22,5 kg, 
cztery szuflady o głębokości 150 mm i nośności 34 kg.

• Szuflady z powłoką proszkową przesuwają się na ślizgach z łożyskami 
kulkowymi.

• Pełna półka górna daje więcej przestrzeni do przechowywania.
• Odstępy między półkami od góry do dołu: 330, 317, 241, 502 mm.
• Możliwość dodania półek na akcesoria na drzwiczkach  

(patrz strona 13.16).

• Półki o pełnej długości umożliwiają układanie dłuższych elementów.
• Górna półka znajduje się w odległości 355 mm od wierzchu szafy, a 

druga w odległości 250 mm od spodu półki górnej.
• Regulowana półka dolna.
• Możliwość dodania półek na akcesoria na drzwiczkach  

(patrz strona 13.16).

• Dołączone kółka samonastawne umożliwiają jednej osobie 
przemieszczanie zamkniętej szafy po całej hali.

• Konstrukcja stalowa z blachy 1,52 mm, spawana w całości łukowo.
• Nośność: 544 kg równomiernie rozłożonego obciążenia.
• Obszar składowania pionowego wyposażony jest we wspornik do 

wieszania przedłużaczy lub pasów narzędziowych.

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 m3

28161 100 1524 762 1743 1,72 213

28181 111 1524 610 1540 1,34 175

28191 112 1524 762 1540 1,55 209

28221 139 1524 762 1540 1,68 202

Szerokość około 3,2 m przy pełnym otwarciu
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Przesuwne stoły robocze STOREMASTER®

Solidne. Mobilne. Bezpieczne. Przesuwne stoły robocze STORAGEMASTER przenoszą obciążenie na 
kilka sposobów. Ich zaletą jest nie tylko półtonowa nośność, ale są one także centralnymi punktami 
logistycznymi w miejscu pracy, zapewniającą podręczną przestrzeń roboczą i zorganizowaną 
przestrzeń magazynową dostępną w tym miejscu, gdzie wykonywana jest praca. 

• System zamków WATCHMAN® IV z potrójną zasuwą i obudową z zamkiem wpuszczonym to 
doskonała ochrona przed wyważeniem. Instalacja zamknięcia z szyfrem jednorazowym oznacza brak 
przestojów przy wymianie tego elementu.

• Wytrzymała konstrukcja stalowa z pełnymi spawami łukowymi.
• Zawiasy na całej długości są odporne na wyważanie. 
• Wykończenie przez malowanie proszkowe zapewnia odporność na warunki pogodowe i trwałość.
UWAGA:

Hamulce na kółkach samonastawnych nie służą do parkowania mebli podczas transportu.  
Należy je zabezpieczać innym sposobem. Nie stosować kółek na podłożach szorstkich lub nierównych. 
Nie holować skrzyń z zamontowanymi kółkami.

• W zestawie: 
– (3) Szuflady model 471-3.
– (4) Szuflady model 472-3.
– (1) Szuflady model 476-3.
– (1) Model półki 477-3.
– (1) Zestaw kółek 150 mm.
• Nośność: 345 kg.

Stół roboczy model 49
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Stół roboczy model 47

Stół roboczy model 62
Czekają Cię wyzwania? Ten mały czołg jest na 
nie gotowy, mogąc pomieścić w sobie ponad 
2,5 tony wszystkiego, co zamarzy Ci się do 
niego załadować. Duża powierzchnia robocza 
1,2 m2 i niższa wysokość ułatwiają pracę.

• System z jednym zamkiem WATCHMAN® IV.
• Troje drzwi z przodu i troje z tyłu zapewniają 

doskonałą dostępność.
• Korpus stalowy z blachy 2,66 mm, spawany w 

całości łukiem elektrycznym.
• Stalowy blat i panel dolny z blachy 4,5 mm.
• Nośność szuflad standardowych wynosi 45 

kg, szuflad wytrzymałych 90 kg.

• Jednostka podstawowa bez szuflad.
• Ten model można wykorzystać do 

zaprojektowania własnego przesuwnego 
stołu roboczego. 

• W zestawie: (1) komplet kółek 150 mm.
• Nośność: 510 kg.

Zaprojektuj własny pakiet
Robocze stoły przesuwne dają się łatwo przystosować do różnych kombinacji półek, szuflad 
standardowych lub o wysokiej wytrzymałości; można też łączyć jedne z drugimi.

• Rozpocznij od modelu 47.
• Piętnaście nacięć umieszczonych w 

drzwiczkach szafy służy do montażu szuflad.
• Można wybrać dowolną kombinację szuflad 

standardowych, pod warunkiem, że liczba 
nacięć nie przekroczy 15.

• Wszystkie szuflady mają w zestawie ślizgi.
• Nośność każdej wynosi 45 kg.

• Półka o głębokości 25 mm.
• Model: 477-3 (88727). 
• Dług. 555 mm x szer.  

445 mm x wys. 25 mm.
• Wymagane nacięcia: 1.

• Szuflada o głębokości  
25 mm.

• Model: 471-3 (88712).
• Dług. 560 mm x szer.  

410 mm x wys. 25 mm.
• Wymagane nacięcia: 1.

• Szuflada o głębokości  
65 mm.

• Model: 472-3 (88717).
• Dług. 560 mm x szer.  

410 mm x wys. 65 mm.
• Wymagane nacięcia: 2.

• Szuflada o głębokości  
115 mm.

• Model: 474-3 (88722).
• Dług. 560 mm x szer.  

410 mm x wys. 115 mm.
• Wymagane nacięcia: 3.

• Szuflada o głębokości  
155 mm.

• Model: 476-3 (74746).
• Dług. 560 mm x szer.  

410 mm x wys. 155 mm.
• Wymagane nacięcia: 4 

.

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Nośność
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 kg

28281 47 1175 635 953 510 104

28301 49 1175 635 953 453 160

28381 62 1575 813 864 1542 271

• W zestawie: 
 – (2) Model 471-3, standardowe. 
 – (1) Model 486-3, szuflada wytrzymała.
 – (1) Model 490-3, szuflada wytrzymała.
 – (1) Zestaw kółek 150 mm.
• Nośność: 1.540 kg



13.14

BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE W MIEJSCU PRACY

STANOWISKO 
WOLNOSTOJĄCE 119-01 

Wyraziłeś swoją opinię. My ją uwzględniliśmy. Wspólnie zaprojektowaliśmy najlepsze z wszystkich 
stanowisko wolnostojące. Nowe cechy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo i trwałość. Nowe 
akcesoria pozwalają utrzymać porządek. Twoje nowe biuro w miejscu pracy jest więc gotowe do 
użytku. Przy każdej pogodzie. Przy wszelkich trudnościach, które mogą się pojawić.

Cechy standardowe
Bezpieczeństwo

A.  System zamków WATCHMAN® 5 jest wyposażony w grube podwójne rygle i pionowy zamek 
wpuszczony, odporny na rozwiercanie, wyważanie i przecinanie, zapewniając doskonałą 
odporność na włamania i warunki pogodowe.

B.  Wytrzymałe zawiasy antywłamaniowe. Dolne drzwiczki zazębiają się z korpusem, zapewniając 
maksymalną wytrzymałość na wyważenie.

C.  Drzwiczki z zamkiem i przepustem na przewód zasilający chronią cenne przedmioty, gdy 
stanowisko wolnostojące jest otwarte. Można je zablokować także w pozycji otwartej.

Trwałość

D.  Podwójne sprężyny gazowe pozwalają na płynne podnoszenie jedną ręką. Jedna sprężyna jest 
bezpiecznie blokowana.

Wydajność

E.  Podstawy 4-kierunkowe umożliwiają dostęp z każdej strony, ułatwiając i przyspieszając transport. 
Kółka samonastawne są dostępne jako akcesoria.

F.  Regulowane i demontowalne półki dzielone pozwalają uporządkować miejsce do przechowywania 
poniżej.

A

B

C

D

E

F
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Tradycyjna skrzynia

• System zamków podwójnych.

• Skośna górna część ułatwia dostęp do zawartości.

• Wbudowane korytko spawane na stałe.

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 m3

41698 119-01 1524 1118 2096 3,42 308

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu

Wymiary (mm) Obsługa
Waga (kg)

Długość Głębokość Wysokość 1 Wysokość 2 m3

28451 3068 1524 762 965 1510 0,88 102
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Wyposażenie 
pomocnicze

Kółka samonastawne
Wartości nośności dotyczą wszystkich czterech kółek łącznie. Wartości uwzględniają masę produktu 
RIDGID® oraz jego zawartości. Każdy zestaw kółek składa się z dwóch sztywnych i dwóch obrotowych 
kółek wraz ze śrubami do montażu. W zestawach kółek z hamulcami mechanizm hamulcowy 
jest umieszczony na kółkach obrotowych. Kółka samonastawne RIDGID są zalecane do użytku z 
produktami RIDGID.

KÓŁKA SAMONASTAWNE 100 mm  
(nr kat. 32553)
• Model: 495 (z hamulcami).
• Solidny polipropylen o dużej wytrzymałości.
• Obciążenie na zestaw: 725 kg.
• Pasuje do modeli: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 

91, 2472, 3068, 4824, 4830.

KÓŁKA SAMONASTAWNE 125 mm  
(nr kat. 74796)
• Model: 505 (bez hamulców).
• Twarda guma.
• Obciążenie na zestaw: 560 kg.
• Pasuje do modeli: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 

91, 2472, 3068, 4824, 4830.

KÓŁKA SAMONASTAWNE 150 mm  
(nr kat. 74806)
• Model: 516 (z hamulcami).
• Niepozostawiający śladów poliuretan.
• Obciążenie na zestaw: 1016 kg.
• Pasuje do modeli: wszystkie.

KÓŁKA SAMONASTAWNE 150 mm  
(nr kat. 30313)
• Model: 695 (z hamulcami).
• Solidny polipropylen o dużej wytrzymałości.
• Obciążenie na zestaw: 1180 kg.
• Pasuje do modeli: wszystkie.

KÓŁKA SAMONASTAWNE 150 mm  
(nr kat. 88757)
• Model: 600 (z hamulcami).
• Kompozyt fenolowy o wysokiej 

wytrzymałości.
• Obciążenie na zestaw: 1487 kg.
• Pasuje do modeli: wszystkie.

Przestroga: Hamulce kółek samonastawnych nie służą do przytrzymywania obiektów na miejscu 
podczas transportu. Należy je zabezpieczać innym sposobem. Nie używać kółek samonastawnych na 
podłożach szorstkich lub nierównych. Nie holować skrzyń z zamontowanymi kółkami.

Korytka
Te poręczne, wyjmowane korytka ułatwiają przechowywanie narzędzi w sposób zorganizowany i 
ułatwiający dostęp. Nigdy więcej grzebania w poszukiwaniu potrzebnego narzędzia.

• Model 21 (nr kat. 74706) Pasuje do: 2472, 4824, 60.
• Model 41 (nr kat. 74726) Pasuje do: 32, 36, 42.
• Model 31 (nr kat. 74716) Pasuje do: 4830.

Półki
Półka na akcesoria do prawych lub lewych drzwiczek wewnętrznych zapewnia dodatkowe miejsce na 
narzędzia i organizację miejsca. Pasuje do modeli 111, 112, 139.

• Model 493 (nr kat. 79356) - lewa.

• Model 494 (nr kat. 79366) - prawa.
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Mechanizm wsuwanej drabiny model 250 

• Pasuje do większości pojazdów, w tym przyczep zamkniętych i furgonów Sprinter.
• Współpracuje z większością drabin o wysokości do 240 cm, w tym drabinami wielopozycyjnymi.
• Umożliwia montaż boczny.
• Unikatowy system zamykania naciągowego. Brak konieczności stosowania pasów, rygli czy klamer. 

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Waga (kg)

32588 250 12,2
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