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Rack rendszer az SX-SW ládákhoz 

Leírás 

 

A NYÁK lapok kezelésének legegyszerűbb és legbiztonságosabb 
módja.  

▪ Sokféleképpen összerakható, igénynek megfelelően 

▪ Bevágásokkal a könnyű használhatóságért 

▪ Könnyen a kívánt mérethez igazítható 

Tulajdonságok 

▪  Szín: Fekete 

▪  Bevágás méretek:  Felosztás: 10,16 mm 

Szélesség: 3,5 mm 

Mélység: 2,5 mm 

▪    

▪   

 

 

 

 

 

 

   

Rendelési információk 

▪ W2518.000, 255x22x180 mm, PP,without végzáró megerősítés nélkül  

▪ W2518.022, 255x22x180 mm, PP, 022-es végzáróval,megerősítés nélkül  

▪ W2518.900, 255x22x180 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítéssel  
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▪ W2518.922, 255x22x180 mm, PP, 022-es végzáróval megerősítéssel  

▪ W2534.000, 255x22x345 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítés nélkül  

▪ W2534.022, 255x22x345 mm, PP, 022-es végzáróval, megerősítés nélkül  

▪ W2534.900, 255x22x345 mm, PP végzáró nélkül, dupla megerősítéssel  

▪ W2534.922, 255x22x345 mm, PP, 022-es végzáróval, dupla megerősítéssel  

▪ W3518.000, 355x22/32x180 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítés nélkül  

▪ W3518.022, 355x22/32x180 mm, PP, 022-es végzáróval, megerősítés nélkül  

▪ W3518.032, 355x22/32x180 mm, PP, 032-es végzáróval, megerősítés nélkül  

▪ W3518.900, 355x22/32x180 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítéssel  

▪ W3518.922, 355x22/32x180 mm, PP, 022-es végzáróval, megerősítéssel  

▪ W3518.932, 355x22/32x180 mm, PP, 032-es végzáróval, megerősítéssel  

▪ W3535.000, 355x22/32x345 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítés nélkül  

▪ W3535.022, 355x22/32x345 mm, PP, 022-es végzáróval, megerősítés nélkül  

▪ W3535.032, 355x22/32x345 mm, PP, 032-es végzáróval, megerősítés nélkül  

▪ W3535.900, 355x22/32x345 mm, PP, végzáró nélkül, dupla megerősítéssel  

▪ W3535.922, 355x22/32x345 mm, PP, 022-es végzáróval, dupla megerősítéssel  

▪ W3535.932, 355x22/32x345 mm, PP, 032-es végzáróval, dupla megerősítéssel  

▪ W5518.000, 555x22/25x180 mm, PP, végzáró nélkül, megerősítéssel  

▪ W5518.025, 555x22/25x180 mm, PP, 025-ösvégzáróval, megerősítéssel  

▪ W5535.000, 555x22/25x345 mm, végzáró nélkül, megerősítéssel  

▪ W5535.025, 555x22/25x345 mm, PP, 025-ösvégzáróval, megerősítéssel  

▪ W5535.900, 555x22/25x345 mm, végzáró nélkül, dupla megerősítéssel  

▪ W5535.925, 555x22/25x345 mm, PP, 025-ösvégzáróval, dupla megerősítéssel  

▪ W9980.074, 256 mm, Alumínium, 400x300 mm-es ládához, hosszanti behelyezés  

▪ W9980.074, 356 mm, Alumínium, 400x300/600x400 mm-es ládához, hosszanti, vagy keres-
ztirányú behelyezés  

▪ W9980.074, 556 mm, Alumínium, 600x400 mm- es ládához, hosszanti behelyezés 

▪ W9980.074, x-x mm, Alumínium, kívánt hosszban  

▪ W9980.077, PS, rögzíthető fogóheveder, összeszerelés nélkül 9980.977 = összeszerelve  
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