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Lançamento

Carro para ferramentas 1575 L

Prático, robusto e na altura ideal.
Vai ficar perfeito na sua oficina.



Carro para ferramentas 1575 L

capacidade das gavetas peq. e médias 40 kg
capacidade das gavetas grandes 60 kg

capacidade de carga estática 500 kg
dimensões externas 774/831(1) x 1020 x 437 mm

O 1575 L foi projetado para suportar cargas de até 500 kg 
com agilidade e segurança, por isso possui chassi largo, 
grandes rodízios dianteiros rolamentados e rodízios 
traseiros direcionais, um deles com freio para parada total. 

 k Carro resistente, soldado e produzido em chapa de aço reforçado, 
proporcionando grande estabilidade. 

 k Base de trabalho com divisórias para organizar suas atividades e 
proteger a estrutura do carro contra vazamento de líquidos

 k Gavetas com trilhos telescópicos, que permitem sua abertura total.

 k Para organizar melhor suas ferramentas, as gavetas podem ser 
reorganizadas com o uso de divisórias longitudinais e transversais. 

 k Gaveta inferior concebida para cargas pesadas, suportando até 
60 kg, enquanto as demais gavetas suportam até 40 kg. 

 k Painéis laterais perfurados para colocação de suportes e porta-
ferramentas não inclusos. 

 k Possui fechadura central. 

Código Ref. Descrição

001.456 1575 L - 6 Carro com 6 gavetas
001.457 1575 L - 7 Carro com 7 gavetas
001.458 1575 L - 8 Carro com 8 gavetas
001.459 1575 L - 9 Carro com 9 gavetas

(1) sem/com puxador

ref. 1575 L - 7 

ref. 1575 L - 6 

ref. 1575 L - 8 

ref. 1575 L - 9

1,02m de altura
Ideal para trabalho
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