ZARGES –

Praca na wysokości.
Opakowania.
Transport.
Konstrukcje specjalne
ZARGES stawia korzyść klienta na pierwszym miejscu.
Obojętnie, czy w przypadku nowatorskich produktów seryjnych
czy też konstrukcji specjalnych lub pełnego serwisu - nasi klienci
odnoszą codziennie korzyści, jakie przynosi im bezpieczeństwo i
jakość. Dalsze informacje pod adresem:

www.skrzynie-zarges.pl

Dalsze informacje dostępne w Internecie lub w wyspecjalizowanych placówkach sprzedaży:

Zarges Polska Sp. z o.o.
ul. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec

Nr artykułu 261DE04 10/2014, ee-ZAR-2790

Tel./fax.: (32) 266 63 26
Tel./fax.: (32) 292 53 70
e-mail: zarges@zarges.pl
www.zarges.pl
Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane dotyczące wymiarów i wagi są danymi zbliżonymi. Stan: data złożenia do druku. Powielanie, również częściowe,
możliwe jedynie za pozwoleniem ZARGES GmbH.

Żyjąc aktywnie...
Nowa skrzynia ZARGES K 424 XC.

Uznanie jest dla Państwa chlebem codziennym. Idziecie jak najdalej, budujecie jak najwyżej, kopiecie jak najgłębiej, a przy tym
zawsze dajecie z siebie sto procent? Jeśli tak, to właśnie dla
Państwa zbudowaliśmy nową skrzynię ZARGES K 424 XC.
Czy to na planie filmowym, czy też w niezliczonych innych

24 członków załogi.
5 kamer.
1 skrzynia godna Oscara.

miejscach zastosowania, prezentuje ona Państwu każdego dnia
swoje najlepsze strony. Zapraszamy do odkrycia prawie
nieograniczonej mobilności, niezwykłego wyposażenia,
bezkompromisowej ochrony i bezkonkurencyjnej lekkości.
Czy możemy przedstawić? K 424 XC: Państwa nieodłączny
towarzysz w przygodzie zwanej życiem.

1.753 gwoździ.
986 śrub.
1 skrzynia dająca wszystko

Jako długoletni partner oferujący wyposażenie dla
rzemiosła znamy różnorakie i specyficzne wymagania specjalistów pracujących na budowach. Tą
wiedzę oraz nasze doświadczenie z aluminium
zawarliśmy w skrzyni ZARGES K 424XC - dlatego też
tak dobrze sprawdza się ona pomiędzy betoniarką a
koparką. Solidna, stabilna i prawie niezniszczalna,
chroni każdego dnia wartościowe narzędzia, a jej
indywidualne wyposażenie zapewnia porządek. Koła
różnej wielkości umożliwiają mobilność na każdym
podłożu i ułatwiają transport. Mała waga własna
sprawia, iż wielokrotne przemieszczanie skrzyni
pomiędzy piwnicą a dachem nie jest problemem.
A ponieważ życie nie kończy się wraz z fajrantem,
skrzynia służy nam również podczas aktywnego
wypoczynku po pracy.

4.235 metrów ponad poziomem morza.
8 stopni poniżej zera.
1 skrzynia w najlepszej formie.

Kiedy podejście staje się coraz cięższe, a powietrze coraz rzadsze, jeden
członek załogi ma zawsze przewagę: nową skrzynię ZARGES K 424 XC.
W końcu ten sprzęt kontynuuje bogatą tradycję skrzyń z aluminium. Od lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku badacze, odkrywcy i sportowcy ekstremalni
pakują swoje drogocenne wyposażenie przede wszystkim w skrzynie ZARGES.
Dzięki temu mają pewność, iż na szczycie, podczas rejsu lub wyprawy pustynnej
wypakują je w nienaruszonym stanie. Dokądkolwiek wiedzie Państwa droga,
skrzynia na kołach jest wiernym towarzyszem. A dotarłszy nawet na koniec
świata, ciągle jeszcze prezentuje się rewelacyjnie. Nigdy dotąd wybór
towarzysza podróży nie był tak prosty.

Quelle: Third Pole

218 ton rudy.
156 ton stali.
1 		skrzynia z aluminium.

Kto realizuje duże projekty musi polegać na całkowitej
profesjonalności - w każdym obszarze i w najdrobniejszym
szczególe. Produkty i rozwiązania ZARGES spełniają
najwyższe wymagania i słusznie wiodą prym w sektorze
przemysłowym. Nasza bezkompromisowość na polu jakości i
innowacji jest po raz kolejny udowodniona produktem ZARGES
K 424 XC. Wielkie budowy, lotnictwo, prace za granicą - nawet
przy maksymalnych obciążeniach wartościowe dobra
pozostają chronione. Korzystajcie Państwo z perfekcyjnego
balansu pomiędzy puryzmem, ergonomią, celowością i wagą.
Wreszcie mobilny towarzysz, będący takim samym
profesjonalistą jak Państwo.

11 		przyjaciół.
34		dni gry.
1		skrzynia do sukcesu.

Czy to spadek formy, kontuzja, wyłączenie z gry - wiele
czynników determinuje drogę do sukcesu. Ale istnieje również
stabilny element: nowa skrzynia ZARGES K 424 XC. Łączy ona
w sobie wszystkie pozytywne cechy, których oczekuje się od
graczy, gdyż jest ona lekka, zwrotna, zawsze gotowa do zastosowania i poruszająca się pewnie na każdym podłożu.
Ponadto tak wytrzymała, iż ryzyko jej uszkodzenia można
praktycznie wykluczyć. Czy to w domu, czy też na wyjeździe,
w autobusie z drużyną czy w samolocie - skrzynia ZARGES
K 424 XC zapewnia, iż Państwa ekwipunek jest zawsze pod
kontrolą. Zdobądźcie Państwo w tym sezonie puchar - w tej
skrzyni dotrze on bezpiecznie do domu.

3.500 godzin rozwoju.
68 razy Pole Position.
1 skrzynia na podium.

Kto w łatwy sposób pragnie transportować, pakować i
magazynować wartościowe lub delikatne przedmioty, łamie sobie
głowę jak to zrobić lub od razu zaczyna używać skrzyni ZARGES
K 424 XC. W obszarze badań i rozwoju oferuje ona - poprzez
indywidualne możliwości wyposażenia i przemyślane akcesoria optymalną i pewną ochronę dla wrażliwego sprzętu technicznego.
W momentach, gdy wymagana jest precyzja do jednej setnej
sekundy, skrzynia ZARGES osiąga najlepsze rezultaty.
A ponieważ w życiu nie są ważne jedynie wewnętrzne wartości, to
ergonomiczny i nowoczesny design przekonuje nawet najbardziej
wymagających estetów.

365 dni gotowości.
100 procentowy udział.
1 skrzynia w sytuacji skrajnej.

Niektóre sytuacje wymagają najwyższych osiągnięć ze
strony człowieka i sprzętu. Każdy ruch jest ćwiczony
kilkadziesiąt razy i wykonywany perfekcyjnie. Każde
urządzenie jest sprawdzane i umieszczane na swoim
miejscu. W takich sytuacjach skrzynia ZARGES K 424 XC
jest pewnym towarzyszem. Nie na darmo od prawie 70 lat
skrzynie ZARGES towarzyszą pracy strażaków,
pracowników Służb Ratunkowych oraz wielu innych
organizacji humanitarnych. Te doświadczenia
odzwierciedlają się w wielu szczegółach w skrzyni
ZARGES K 424 XC. Jeszcze więcej stabilności, ergonomii,
mobilności i wytrzymałości powoduje, iż skrzynie te są
doskonale przygotowane na ekstremalne wyzwania.
Dokładnie tak jak Państwo.

453 godzin lotu.
7 godzin A-Check.
1 skrzynia do użytku mobilnego.

Wymogi stawiane przed mobilnymi skrzyniami są tak szerokie jak potrzeby
ludzi, którzy je używają. W jaki sposób skrzynia ZARGES K 424 XC potrafi ich
wszystkich zachwycić - niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, rzemiosło,
branżę filmową lub fotograficzną, czas wolny,służby ratunkowe lub straż
pożarną? o prostu, skrzynia ta została zredukowana do najważniejszego:
perfekcyjnej ochrony, najwyższej mobilności, minimalnej wagi. Być może
brzmi to mało spektakularnie, jednak każdy, kto od lat - a często codziennie musi zadowalać się innymi rozwiązaniami, wie o czym mówimy.
Najwyższy czas przystąpić do dialogu.

ZARGES K 424 XC:
dane i fakty.

Skrzynia pełna pomysłów:
Narożniki umożliwiające
ustawianie w stosy
Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia
i zintegrowane elementy wspomagające
bezpieczne ustawianie w stosy

ZARGES
Samoczynnie składane
uchwyty typu Comfort
Ergonomiczne i ekstremalnie
wytrzymałe

Tworzywo aluminium
Mimo niewielkiej wagi własnej
obciążalne do 50 kg
Uchwyt teleskopowy
Zintegrowany, wysuwany
uchwyt pozwalający na
większą mobilność

ZARGES
Zamknięcia typu Comfort
Ekstremalnie długa
żywotność, wyposażone w
zamki

Stojak - opcjonalny
Do rozkładania, zawarty w zestawie Offroad

Wytłoczenia na obwodzie
i w narożach
Zapewniają dodatkowe
usztywnienie

Wyposażenie wewnętrzne
Wszechstronne i możliwe do
dopasowania poprzez bogaty
program
Wkładka piankowa na dnie wyposażenie seryjne
Do wyjmowania z odpornej na
ścieranie pianki PE

Elementy wspomagające
sztaplowanie
Zwiększają bezpieczeństwo
ustawiania w stosy
Koła ∅ 50 mm - seryjne
Optymalna mobilność dzięki specjalnym
kołom z poliuretanu i poliamidu

Zestaw Offroad ∅ 220 mm
ze stojakiem
Koła umożliwiające nie-ograniczoną
mobilność w każdym terenie

Nr katalogowy 41811 z 3częściowym wysuwanym
uchwytem i kołami Ø 50 mm
wyposażenie seryjne

Zestaw kół ∅ 125 mm opcjonalnie
Dodatkowe specjalnie wielkie koła
dające wiekszy prześwit

Nr katalogowy 41811 z 3częściowym wysuwanym
uchwytem i opcjonalnym
zestawem kół Ø 125 mm nr
katalogowy 41818

Wielkości i wymiary.
Do wyboru oferujemy 6 modeli w standardowych wielkościach. Pojemność wynosi od
28 do 195 l.
18

Pasy przytrzymujące
pokrywę
Wzmocniona stabilność

Nr katalogowy 41813 z
2-częściowym wysuwanym
uchwytem i opcjonalnym
zestawem kół Ø 125 mm nr
katalogowy 41818

Wymiar wew.
D x S x W, ok. mm

Wymiar zew.
D x S x W, ok. mm

Pojemność
l

Nr katalogowy 41815 z opcjonalnym zestawem Offroad Ø 220
mm, 2 samoczynnie składanymi
uchwytami na scianie czołowej

Nr katalogowy 41813 z opcjonalnym zestawem Offroad - Ø
220 mm nr katalogowy 41832

Waga
kg

Wysuwany
uchwyt

Maks. waga
całkowita kg

Nr kat.

516 × 350 × 159

550 × 400 × 233

28

6,3

3 tlg.

20,0

41810

550 × 350 × 310

600 × 400 × 385

60

7,3

3 tlg.

20,0

41811

750 × 350 × 380

800 × 400 × 455

99

9,0

2 tlg.

30,0

41812

750 × 450 × 310

800 × 500 × 385

105

9,5

2 tlg.

30,0

41813

750 × 635 × 410

800 × 685 × 485

195

12,0

2 tlg.

30,0

41814

910 × 350 × 380

960 × 400 × 455

120

9,5

2. Federfallgriff

50,0

41815

19

Przemyślane akcesoria i wiele
możliwości indywidualizacji.

W taki sposób zadbacie Państwo o porządek.
Dla skrzyń ZARGES K 424 XC dostarczamy różnorodne akcesoria dostosowujące wnętrze do każdej potrzeby.
Za ich pomocą panujecie Państwo w każdej chwili nad zawartością oraz chronicie dodatkowo narzędzia, laptop lub dokumenty.

NOWOŚĆ

Za pomocą wszechstronnego programu wyposażenia sprawicie
Państwo, iż skrzynia ZARGES K 424 XC stanie się Waszym osobistym
towarzyszem w każdej podróży.

NOWOŚĆ

Mobilność nie zna granic, zna jedynie odpowiednie koła.
Wewnętrzna torba z podziałką poprzeczną – elastyczny system porządkujący z elementami dzielącymi na rzepy
 Wytrzymała wodoodporna torba wewnętrzna z poliestru.
 Całkowicie zamykalna na okrężny zamek błyskawiczny.
 Proste załadowanie i opróżnianie poprzez boczne wzmocnienia/usztywnienia.
 Wyjmowalna, wyposażona w stabilne uchwyty.
 Wyposażona w dowolnie mocowane podziałki poprzeczne.

Skrzynia K 424 XC jest seryjnie wyposażona w zestaw kół ∅ 50 mm.
Istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia w zestaw
kół ∅ 125 mm oraz ∅ 220 mm.

NOWOŚĆ
Pasuje do wszystkich skrzyń

Średnica kół
mm

Nr katalogowy

wszystkie K 424 XC

125

41818

Zestaw kół ∅ 125 mm – cichobieżny zestaw kół odpowiedni dla nierównych
powierzchni i dłuższych dystansów
 Zestaw kół z oponami z pełnej gumy, felgami z tworzywa sztucznego, nie pozostawia śladów
 Zwiększa prześwit do 50 mm.
 Wyposażony w wysokowartościowe łożyska i osie przetykowe.
 Montaż na przycisk bez narzędzi możliwy dla każdej skrzyni K 424 XC.
 Wraz z wytrzymałą nylonową torbą do przechowywania.
 Możliwe zamocowanie torby.

NOWOŚĆ

Montaż i demontaż zestawu kół ∅ 125 mm - bez narzędzi i
ekstremalnie szybki

Przecisnąć stalową oś

Średnica kół
mm

Nr katalogowy

41812; 41815

220

41819

41813

220

41832

41814

220

41833

Zestaw Offroad ∅ 220 mm – opcja w przypadku niekorzystnych warunków terenowych
 Mobilność jazdy również w ciężkim, bezdrożnym terenie.
 Wysokiej klasy opony dmuchane, ø 220 mm
 Zwiększa prześwit do 65 mm.
 Fabrycznie montowane stojaki umożliwiają poziome ustawienie.
 W przypadku fabrycznego przystosowania, koła oraz oś mogą być
montowane i demontowane bez użycia narzędzi.

Przecisnąć oś

Wymiary
D × S × W, ok. mm

Ilość
podziałek

Nr
katalogowy

Torba wewnętrzna dla 41810

516 × 350 × 159

4

41822

Torba wewnętrzna dla 41811

550 × 350 × 310

4

41823

Torba wewnętrzna dla 41812

750 × 350 × 380

6

41824

Torba wewnętrzna dla 41813

750 × 450 × 310

6

41826

Torba wewnętrzna dla 41814

750 × 635 × 410

6

Torba wewnętrzna dla 41815

910 × 350 × 380

6

Artykuł

Pasuje do skrzyń o wymiarze wewnętrznym
od mm

Wymiary
D × S × W,
ok. mm

Nr
katalogowy

41827

Deckeltasche, groß

550 × 350

420 × 260 × 40

41820

41828

Deckeltasche, klein

516 × 250

260 × 150 × 40

41821

Blokada na przycisk

W taki sposób raz dwa przekształcacie Państwo swoją
skrzynię K 424 XC w terenowego i wytrzymałego towarzysza podróży:
Pasuje do wszystkich skrzyń

Pasuje do artykułu

Torba na pokrywę – reprezentacyjne torby na pokrywę z czarnej
tkaniny nylonowej do indywidualnego mocowania
 Idealne dla tabletów PC, kabli, drobnych
części lub dokumentów.
 Chronią zawartość i pozwalają utrzymać
porządek w skrzyni.
 Prosty montaż, wyposażona w przylepce.
 Torba może zostać wyjęta w łatwy sposób.

Nałożyć koło …

Torba na narzędzia
 Przenośna, wyjmowalna torba do przechowywania narzędzi.
 Z tkaniny wytrzymałej na zniszczenia.

Wkład Attaché
 Praktyczna teczka na dokumenty i pomoce do pracy z tkaniny
odpornej na zniszczenia do samodzielnego montażu.
 Wyposażona w przylepce.

Pasuje do skrzyń o wymiarze
wewnętrz-nym od mm

Wymiary
D × S × W,
ok. mm

Nr katalogowy

Pasuje do skrzyń o wymiarze
wewnętrz-nym od mm

Wymiary
D × S × W, ok. mm

Nr katalogowy

550 × 350

430 × 260

40627

550 × 350

430 × 290

40626

Skrzynia, którą wszędzie można zostawić bez dozoru.
Dodatkowej ochrony skrzyni ZARGES K 424 XC dostarcza praktyczna lina kotwicząca. Dzięki niej Państwa skrzynia nie zostanie w sposób
niekontrolowany wyniesiona z budowy lub z pojazdu, a Państwo możecie spokojnie skoncentrować się na swojej pracy.

NOWOŚĆ
Lina kotwicząca
… i zablokować

W razie potrzeby rozłożyć stojak.

 Szybkie i skuteczne dodatkowe zabezpieczenie.
 Może zostać usunięta jedynie po otwarciu pokrywy skrzyni.
 Lina ze stali nierdzewnej w otulinie z tworzywa sztucznego, 1,20 m długości.
 Wraz z fabrycznym zamontowaniem okucia.
Nr katalogowy
375891

20

21

Wyłożenie i ochrona
materiałami wysokiej klasy.
Skrzynia ZARGES K 424 XC jest stosowana w wielu różnorodnych
dziedzinach. Celem spełnienia różnych wymogów i potrzeb naszych
klientów, ZARGES oferuje liczne - fabrycznie przygotowane lub
indywidualnie wykonane - wkładki piankowe

Ochrona rozpoczyna się przy wyborze właściwego wyłożenia.
Chrońcie Państwo swoje wartościowe dobra właściwą wykładziną piankową. Oferujemy szeroki wybór materiałów, grubości i możliwości.

NOWOŚĆ

Pasuje do
artykułu

Wymiary wewn. Nr katalogowy
D × S × W, ok. mm

Pasuje do
artykułu

41810

516 × 350 × 159

43889

41810

516 × 350 × 159

43848

41811

550 × 350 × 310

43864

41811

550 × 350 × 310

43854

41812

750 × 350 × 380

43891

41812

750 × 350 × 380

43850

41813

750 × 450 × 310

43892

41813

750 × 450 × 310

43851

41814

750 × 635 × 410

43893

41814

750 × 635 × 410

43852

41815

910 × 350 × 380

43890

41815

910 × 350 × 380

43853

Wyłożenie piankowe
 Uniwersalna ochrona wrażliwych przedmiotów.
 Trwałe i wytrzymałe na otarcia wkład z pianki PE.
 Dno oraz ściany wykonane z pianki Plastazote LD 45
(ciężar objętościowy 45 kg/m³, grubość 11 mm).
 Pokrywa skrzyni wyłożona pianką wypustkową
poliuretanową.
 Dno wyłożone pianką.

Pianka kostkowa
 Fabrycznie wycięte wkładki z miękkiej pianki poliuretanowej o otwartych komórkach.
 Szybkie i proste rozwiązanie dla pojedynczych sztuk lub
małych serii.
 Dopasowanie formy możliwe bez użycia narzędzi.
 Dwie grubości płyt w zestawie, wyłożenie pokrywy skrzyni
pianką wypustkową 30 mm, wyłożenie dna pianką 10 mm.
 Samoprzylepne wyłożenie pokrywy skrzyni

Indywidualne wkładki piankowe –

Nowatorskie wyposażenie dla najbardziej wyma-gających

NOWOŚĆ
6

5

4

Proszę skorzystać z osobistego serwisu i sprawdzonego doświadczenia i-w zakresie
wkładek tworzonych na miarę, chroniących zawartość w optymalny sposób.
 Nasi konstruktorzy tworzą wkłady na podstawie Państwa zdjęć,
rysunków, danych 3D lub oryginalnych części.
 Maksymalna ochrona i funkcjonalność dzięki materiałom
dostosowanym do zawartości.
 Poprzez dokładne obliczenia wynik zapewnia maksymalną ochronę przy
minimalnym wkładzie materiałowym.
 Materiały wysokiej jakości umożliwiają obliczenie działania ochronnego
przed wykonaniem.
 Szeroka gama stosownych materiałów.
 Dostępne w wersji antystatycznej i rozpraszającej energię
 Dowolny wybór koloru.

Wielokolorowe wkładki
ułatwiają rozeznanie.

Wkładki do wyjmowania…

3

2

ZARGES K 424 XC

Pakiety pełnego wyposażenia.
Sprytnie kupować w pakiecie – kombinacja najbardziej przydatnych wariantów K 424 XC.
ZARGES oferuje obie najpopularniejsze wielkości skrzyń K 424 XC wraz z bogatym pakietem wyposażeniowym. Kombinacja z torby na pokrywę, torby
wewnętrznej i praktycznego zestawu kół ∅ 125 mm sprawia, iż skrzynia staje się uniwersalnie dopasowywanym towarzyszem.
W stosunku do porównywalnych pojedynczych komponentów, pakiety pełnego wyposażenia K 424 XC oferują wymierne korzyści cenowe.
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TEILELISTE
OBJEKT ANZAHL
BAUTEILNUMMER
MATERIAL
1
1
Funke Messger t e Boden 1 V 1
NA 36 ant hrazit
2
1
Funke Messger t e Boden 2 V 1
NA 36 ant hrazit
3
1
Funke Messeger t e Boden 3 V 1
NA 36 blau
4
1
Funke Messeger t e Tray 1 V 1
NA 36 ant hrazit
5
1
Funke Messeger t e Tray 2 V 1
NA 36 blau
Werkzeug Nr.: Art ikel Nr.: Flunke Messeger t e Toleranz:DIN 7715 P3(grob)

1

22

Wymiary wewn. Nr katalogowy
D × S × W, ok. mm

Kunde:
Zarges GmbH

01_ 10415 _ Flunke_1
.6 _
Messeger
te

A

Dat um
13.08.2014

Name
Thomas.Gaebler

Kont rolliert

Beschreibung:

Hart schaumeinsat z

A

Norm

MA -INDUSTRIE

6

5

4

St at us

Änderungen

3

B

Zeichnung Nr.:

Gezeichnet

Dat um

Name

1

Mat erial:

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

2

A3

Flunke Messegerät e Zeichnung 1 V 1.idw

1

Indywidualne formy

Dane 3D ułatwiają pracę nad
projektem

P akiet wyposażeniowy 1:
Zawiera skrzynię K 424 XC nr katalogowy 41811,
torbę na pokrywę nr katalogowy 41820, torbę
wewnętrzną nr katalogowy 41823 oraz zestaw kół ∅
125 mm nr katalogowy 41818

K 424 XC Nr zamówienia 41811 z pełnym pakietem wyposażeniowym

Pakiet wyposażeniowy 2:
Zawiera K 424 XC nr katalogowy 41812, torbę na
pokrywę nr katalogowy 41820, torbę wewnętrzną nr
katalogowy 41824 oraz zestaw kół ∅ 125 mm
nr katalogowy 41818

K 424 XC Nr zamówienia 41812 z pełnym pakietem wyposażeniowym

Wymiary wewn. Pojemność
D × S × W, ok. mm
l
550 × 350 × 310

60

Waga ca kg

maks. waga
całkowita
kg

Nr katalogowy

8,7

20,0

41816

Dokładnie pasujące wkładki piankowe

umożliwiają szybkie korzystanie…

na wszystkich poziomach.

Wymiary wewn. Pojemność
D × S × W, ok. mm
l
750 × 350 × 380

99

Waga ca kg

maks. waga
całkowita
kg

Nr katalogowy

11,2

30,0

41817
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