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Verktygsvagnar
finns med 3 olika underdelar och 3 olika överdelar. Över- och underdelar
går att kombinera valfritt.

Vagnar

Underdelarna kan köpas separat och fungerar då som en liten mobil
arbetsplats i sig. Den kan senare kompletteras med ett överskåp om
man så önskar. På sidorna finns möjlighet att fästa krokar.
Hjuldiametern är 125 mm och två av hjulen är låsbara.
En bra applikation för dessa mobila skåp är som underdel till andra
maskiner såsom pelarborrar, slipmaskiner och små svetsar.
90000 underdel
Med låda och hylla. Lådan är utrustad med ett cylinderlås.
H = 740, B = 630, D = 490, Vikt = 26 kg
91000 underdel
Utan låda och hylla, med öppna sidor
H = 740, B = 630, D = 490, Vikt = 19 kg
91090 underdel
5 lådor på kullagrade gejdrar med centrallås. Perforerade sidor och
baksida.
H = 740, B = 630, D = 490, Vikt = 39 kg

Överdelarna 20000 och 26000 kan även sättas på vägg. 26500 har
en flyttbar väg inuti och kan öppnas från båda sidor. Alla skåpen är
utrustade med lås och spanjolett.
26000 överdel 435
H = 890, B = 620, D = 435 , Vikt = 22 kg
20000 överdel 235
H = 890, B = 620, D = 235, Vikt=17 kg

26500 överdel dubbel
H = 890, B = 620,
D = 435, Vikt = 26 kg

14000 verktygsvagn = 90000 + 20000
14050 verktygsvagn = 90000 + 26000
14070 verktygsvagn = 91000 + 26000
14090 verktygsvagn = 91090 + 26000
14110 verktygsvagn = 91090 + 20000
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Tillbehör
65100 verktygstavla
H= 940, B= 620, D=15, Vikt = 7 kg
65500 hållare
För att fästa tavlan till underdelen behövs 2 st hållare.
11103 hylla för nederdel av verktygsvagn.
20530 hylla 235
för normalt överskåpet
20550 hylla 435
för djupt överskåp
40300 sidohylla
Fällbar hylla som passar på alla produkter med perforearde sidor.
Den ger ett uppskattat extra arbetsutrymme. Gummimattan gör att
verktygen ligger kvar bättre. Hyllan monteras enkelt tack vare vårt
unik snap-in system. När den inte behövs viks den enkelt ner.
H = 20, B = 470, D = 470
21220 hållare pappersrulle
L=300

81120 Hylla sprutburkar
H=60, B=410, D=100

81110
burkhållare

21210
hållare svets

Dator/skåpvagn
En rymlig vagn som är lätt att plocka vertyg ur om man sitter och
arbetar. Kan även användas som datorvagn. En hylla som kan
placeras på valfri höjd ingår. Låsning med spanjolett och cylinderlås.

17100 skåpvagn
perforerad plåt
H = 1040, B = 620, D = 435 , Vikt = 28 kg

17056 Datorvagn
slät plåt.
H = 1040, B = 620, D = 435 , Vikt = 30 kg
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Verkstadsvagnar
18100 servicevagn
En mycket flexibel vagn. Samtidigt som vagnen är lätt och smidig att
förflytta är den en komplett arbetsstation.
Det finns två lådor under arbetsbordet som låses med ett centrallås.
På ovansidan av handtagen finns en gummilist som hindrar föremål
att glida av. Perfekt vid sågning av brädor, lister, skivor eller som en
temporär upplägningsplats av t.ex huvar, skärmar eller liknande.
H1 = 850, H2 = 950, B = 735, D = 480, Vikt = 31 kg
Tillbehör:

18110 Tavla blå 30 krok

18300 servicevagn slim
som ovan men utan lådor
19080 arbetsvagn.
Vår arbetsbänk på hjul. Tillräckligt stabil för ett skruvstycke och
samtidigt tillräckligt flexibel för att lätt kunna rullas runt.
Den har 5 lådor och ett skåp som alla låses med hjälp av endast ett
lås. Alla lådorna rullar på kullagrade skenor.Inuti skåpet finns en hylla
som är justerbar i höjdled.
På sidorna finns PreWos fyrkantshål gjort för krokarna i vårt unika
upphängningssystem. Du kan därför även använda utsidan för att
hänga utrustning. Bänken rullar på 4 kraftiga 125 mm hjul varav två
med broms.
Toppen är av solid limmad björk för att ge den rätta känslan.
H = 850, B = 990, D = 590, Vikt = 62 kg
Tillbehör: 19150 Kassett med verktygstavla.
31000 Tältvagn
Om man inte behöver låsa in utrustningen är tältvagnen ett utmärkt
alternativ. Den lämpar sig mycket bra för lite tyngre grejor. Mycket
stabil tack vare rejäl bottenplatta och låg tyngdpunkt.Fungerar även
bra som mobilt smådelsförråd när den förses med småboxar.
Vagnen levereras med kroksats 11203 med 76 krokar, 4 svivlande
hjul varav 2 med broms, 2 draghandtag.
H = 1340, B = 950, D = 500, Vikt = 33 kg, Maxlast = 230 kg
31030 Tältvagn smal
Som ovanstående men smalare botten
och tavla. Fungerar bättre i trånga
utrymmen som mellan två bilar t.ex.
H = 1340, B = 630, D = 490, Vikt = 28 kg,
Maxlast = 230 kg

5
Slitstarka pulverlackerade plåtskåp för användning i verkstadsmiljö. Kraftig
helsvetsad konstruktion som håller för verkstadsbruk. Anpassade för PreWos
kroksystem.

Skåp

Ett snyggt skåp med täckt front och sidor. Håller borta smuts,
vätskor och nyfikna blickar. Perforerad backsida för krokar. Levereras
inklusive 2 hyllor, lås och 61201 kroksats 25.
20100 väggskåp 235 slät.
H = 890, B = 620, D = 235, Vikt = 19 kg

Ett praktiskt skåp för väggmontage. Perforerade sidor gör att man
kan hänga saker både på in- och utsidan av skåpet. Ett av våra mest
sålda skåp. Jämfört med en tavla ger ett skåp plats för 3-4 ggr så
många verktyg.
Levereras inklusive kroksats 11203 med 76 krokar och ett lås. Som
tillbehör finns även en hylla 20530 och 20550 för väggskåpet.
20000 väggskåp 235
H = 890, B = 620, D = 235, Vikt=17 kg
26000 väggskåp 435
H = 890, B = 620, D = 435 , Vikt = 23 kg

40900, golvskåp komplett grå 7030
Kraftigt skåp som fungerar lika bra på kontoret som i verkstaden.
Helsvetsad mycket stabil konstruktion i plåt. Belagd med pulverlack
för bästa ytfinish.
Skåpet är utrustat med 2 hyllor som är flyttbara i höjdled. Hyllorna
klarar ca 100 kg utbredd last. Skåpet har infällt lås och låsning av
spanjolettyp. Skåpet är klätt med 5 verktygstavlor.
H = 1920 , B = 990, D = 400, Vikt 80 kg

40920 golvskåp
som ovan men utan hyllor och verktygstavlor.
Tillbehör
40895 HYLLA
61000 VERKTYGSTAVLA 1*0,5
50050 VERKTYGSTAVLA 1*0,35
66000 VERKTYGSTAVLA 1*1
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Bänkar tillverkade av plåt och lackerade med pulverlack. Gjorda för att
användas i industriell miljö.

Bänkar

40865 arbetsbänk 1500
Kraftig arbetsbänk för verkstadsbruk med
arbetsyta av plåt och insida av akustikdämpande
spånplatta. Bänken har justerbar höjd för rätt
ergonomi. Den är utrustad med raskant i
bakkanten, hylla undertill och låsbar låda. Lådan
levereras inklusive lås.
H = 750-950, B = 1500, D = 700, Vikt 69kg

40750 Arbetsbänk 1500
En lättare version av vår arbetsbänk 40865. Trots
enklare konstruktion klarar den laster upp till 400
kg. Arbetsyta av plåt och insida av
akustikdämpande spånplatta. Bänken har
justerbar höjd för rätt ergonomi.
Raskant, hylla och lådor kan köpas separat.
Det går även att montera en verktygstavla i
bakkant på bänken
H = 750-950, B = 1500, D = 700, Vikt 41kg
Tillbehör
40725 Låda med lås.
40722 Verktygstavla 1200*950 ink fästen

40740 arbetsbänk 1500, lam.trä
som 40750 ovan men skiva av laminerad trä.
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Slitstarka pulverlackerade verktygstavlor i 1,5 mm plåt. Bockade kanter för högre
vridstyvhet. Anpassade för PreWos flexibla kroksystem. Kan även beställas i
andra mått och färger.

Tavlor

61000 Verktygstavla 1*0,5
H = 470 mm, B = 950 mm, D=
15mm , T= 1,5 , Vikt = 5 kg.

Verktygslist 70000
Levereras med 4st 10010
PLASTKROK och
4 st 10011 KLÄMHÅLLARE.

66000 Verktygstavla 1*1
H = 950 mm, B = 950 mm, D=
15mm , T= 1,5 , Vikt = 10 kg.

68000 Verktygstavla 170*950 aluzink
En kombinationsprodukt då man
behöver lådor men har snålt med
utrymme.Inkluderar följande lådor:
H = 45 mm, B = 600 mm, D=
15mm , T= 1,5 mm , Vikt = 0,5 kg.

40006 (H55, B86, D90), 3 st
40009 (H70, B86, D145), 3 st
40011 (H115, B170, D205) 3 st

PreWos krokar är mycket lätta att snäppa i och ur. Trots att vissa
krokar är helt i plast är de mycket stryktåliga.

Kroksatser

61201 Kroksats 25
11203 Kroksats 76
Vår mest sålda kroksats ger dig en
blandning av många använbara
krokar.

10010 Plastkrok 30
15 st
10011 Klämhållare 7-15 10 st

10010 Plastkrok 30
25 st
10011 Klämhållare 7-15 10 st
10012 Hylsshållare
10 st
10013 Kopp rund
2 st
10014 Stålring 80
1 st
10015 Kopp oval
2 st

40202 Kroksats 84
20013 Stålkrok 30
40 st
20016 Klämhållare 13-23 8 st
40002 Stålkrok 50
25 st
40003 Stålkrok 80
6 st

20013 Stålkrok 30
4 st
20016 Klämhållare 13-23 10 st
40002 Stålkrok 50
6 st
40005 Hållare oval
4 st
40006 Box 55*86*90
2 st

40004 Stålkrok 130
40005 Hållare oval
40006 Box 90*86*55

2 st
2 st
1 st
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Tack vare en finurlig konstruktion är krokarna mycket lätta att snäppa i och ur.
Det gör det till ett nöje att arrangera om placeringen av verktyg och redskap.

10010 plastkrok 30

Vår storsäljare år efter år.
Kommer att ge dig nytta
under decennier tack vare
sina lätta och starka
konstruktion.

20013 stålkrok 30
40002 stålkrok 50
40003 stålkrok 80

Krokar

40004 stålkrok 130
40012 stålkrok 230

Stålkroken finns i flera längder. Den är en kombination av plast och stål.
Plasten ger den unika snäpp i och ur funktionen och stålet ger styrka.
Ståldelen går genom kroken och ligger an mot tavlans baksida och tar på så
sätt upp kraften. Diametern är 5mm.
Kroken styrka beskrivs bäst av 10 -10 regeln! Som betyder att kroken kan ta
upp en last på 10 kg 10 cm ut från tavlan.
10017 dubbelkrok 230

40016 stålkrok 110

10011 klämhållare 7-15
20016 klämhållare 13-23

21121 klämhållare 22-35

40013 stålkrok 30*30

10012 hylshållare
40005 ring oval
10014 stålring

För 1/2". och 3/8" hylsor.
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Burkar och boxar
för skruvar, muttrar, pennor, blad och alla möjliga små föremål
10013 kopp rund
D=70, H=30

10015 kopp oval
D=18*38, H=60

40006 box
B55*H86*D90

40009 box
B70*H86*D145

40011 box
B115*H170*D205

Övrigt
20012 snäppfäste

10058 lås 19*16

10002 hjul utan broms

10024 hjul med broms

10004 handtag

