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Fatmax® Xtreme™ Instrumentu sOma ar nOaPaĻOtu augšu 

• Visaugstākās veiktspējas 1200 denjē 
audums ilgmūžībai

• “2 pozīciju” kabatu magnētiskā aizdare 
ļauj droši nostiprināt instrumentus tos 
pārvietojot un tiem ērti piekļūt darba laikā 

• Diezgan stingrā konstrukcija palīdz 
saglabāt somas formu un atvieglo piekļuvi 
tās saturam

• Polipropilēna apakša pasargā no mitruma 
un putekļiem

• Polsterēta aizmugure ērtākai lietošanai

1-93-955 51 x 25 x 22 cm - 4 3253561939556

Fatmax® Xtreme™ OPen mOutH sOma 

• Visaugstākās veiktspējas 1200 denjē 
audums ilgmūžībai

• “2 pozīciju” kabatu magnētiskā aizdare 
ļauj droši nostiprināt instrumentus tos 
pārvietojot un tiem ērti piekļūt darba laikā 

• Diezgan stingrā konstrukcija palīdz 
saglabāt somas formu un atvieglo piekļuvi 
tās saturam

• Polipropilēna apakša pasargā no mitruma 
un putekļiem

• Polsterēta aizmugure ērtākai lietošanai

1-93-956 21” - 55 x 35 x 27 cm - 6 3253561939563
1-93-954 17” - 44 x 25 x 22 cm - 6 3253561939549

Fatmax® Xtreme™ VaĻĒJā Instrumentu sOma 

• Visaugstākās veiktspējas 1200 denjē 
audums ilgmūžībai

• Diezgan stingrā konstrukcija palīdz 
saglabāt somas formu un atvieglo piekļuvi 
tās saturam

• Nodalījums zāģim ar siksnu – droša 
uzglabāšana, kas aizņem mazāk vietas 
iekšpusē

• Polsterēta aizmugure ērtākai lietošanai
• Liplentes siksnas ar kurām ērti piestiprināt 

600 mm līmeņrādi
• Polsterēta pleca lence – ļauj ērtāk pārnēsāt 

smagu kravu
• Nerūsējoša tērauda stieņa rokturis
• Stingra un ūdensizturīga plastmasas 

pamatne iestrādāta audumā

1-93-957 60 x 30 x 35 cm - 4 3253561939570

UZGLABĀŠANAS SOMAS, INSTRUMENTU JOSTAS 
UN VĒDERSOMAS, INSTRUMENTU KASTES 
Izturīgākās, laika apstākļu noturīgas instrumentu kastes dažādās formās un izmēros, lai apmierinātu visas prasības.  
Visas tiek atkārtoti nomestas palielinot to kravu, lai noteiktu maksimālo izturību un augstāko drošo nešanas svaru.  
Visi rokturi un aizdares ir rūpīgi pārbaudītas uz spēku un izturību, lai nodrošinātu to ilgu un atkārotu izmantošanu. 
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Fatmax® Instrumentu mugursOma uz rIteŅIem

• Izvelkams rokturis ērtai somas 
transportēšanai uz riteņiem

• Izturīgs 600 x 600 denjē audums
• Izņemama starpsienu sistēma ar daudziem 

nodalījumiem plašam instrumentu klāstam 
• Pat atvērtā stāvoklī soma saglabā noturīgu 

formu, uzlabo piekļuvi instrumentiem

• Atsevišķs izturīgs nodalījums 
elektroinstrumentam vai portatīvajam 
datoram

• Soma aprīkota ar daudzām kabatām, 
kurām var ērti piekļūt

• Divkāršā rāvējslēdzēja sistēma ļauj atvērt 
no abiem galiem

• Instrumenti neietilpst komplektā

1-79-215 36 x 23 x 54 cm  - 2 3253561792151

 Fatmax® Instrumentu mugursOma 

• Izturīgs 600x600 audums
• 50 kabatas
• Ūdensnecaurlaidīga cietā pamatne pasargā 

no mitruma un dubļiem
• Izņemama starpsienu sistēma ar 

instrumentu turētājiem ir viegli noņemama 
un pārnēsājama bez somas, turklāt izklājās 
veidojot darba virsmu 

• Muguras atbalsta sistēma un ērtas plecu 
lentes uzlabo komfortu

• Instrumentu svars tiek sadalīts uz pleciem, 
nevis tikai vienu roku

• Atsevišķs izturīgs nodalījums elektro 
instrumentam vai portatīvajam datoram

• Divkāršā rāvējslēdzēju sistēma ļauj atvērt 
no abiem galiem

• 28l 
• Instrumenti neietilpst komplektā

1-95-611 36 x 27 x 46 cm  - 2 3253561956119

Fatmax® sOma - Instrumentu OrganaIzers 

• Izturība – materiālu kombinācija nodrošina 
maksimālu aizsardzību pret nolietošanu un 
saplēšanu

• Instrumenti ir sakārtoti vertikālā stāvoklī, lai 
ļautu tiem ērtāk piekļūt darba laikā

• Izstrādāti nodalījumi mehānikas 
instrumentiem un muciņām

• Stingrs karkass – plastmasas malas 
pasargā saturu

• Ergonomisks – tam ir ērta, polsterēta pleca 
lence un gumijas rokturis

• Viegli pārtaisāms par darbstaciju tiklīdz 
atvērts (A formas struktūra)

• Instrumenti nav iekļauti

1-94-231 39 x 25 x 48,5 cm - 2 3253561942310

Fatmax® Instrumentu sOma 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums ar 
ādas apšuvēm ilgākai izturībai

• Industriālās ādas apšuves uz kritiskajiem 
punktiem

• Pleca lence – ļauj ērtāk pārnēsāt smagu 
kravu

• Ērts rokturis ar gumijas pārklājumu
• Roktura piestiprināšanas vieta ir 

pastiprināta maksimālai izturībai
• Stingra un ūdensizturīga plastmasas 

pamatne
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-949 46 x 25 x 18 cm - 4 3253561939495
1-93-950 49 x 26 x 28 cm - 4 3253561939501
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stanley Instrumentu sOma 18” uz rIteŅIem

• Izturīgs un stabils korpuss
• Ļoti augstas izturības 600x600 denjē 

materiāls
• Atsevišķs nodalījums dokumentiem
• Izņemami atsevišķi nodalījumi palīdz labāk 

organizēt instrumentus

• Pārnēsāšanas rokturis un izvelkams 
rokturis transportēšanai uz riteņiem

• Daudzas iekšējās un ārējās kabatas, kā arī 
cilpas instrumentu organizēšanai

• Noslēgtas ārējās kabatas

1-97-515 46 x 33 x 45 cm  - 2 3253561975158

Fatmax® VaĻĒJa Instrumentu sOma 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums ar 
ādas apšuvēm ilgākai izturībai

• Izturīgs tērauda rokturis
• Izturīgs ar ballistisko neilonu pārklāts 

nodalījums zāģim ar pielāgojamām 
liplentes siksnām

• Liplentes siksnas, ar kurām ērti piestiprināt 
600 mm līmeņrādi

• Elastīgas iekškabatas maksimālai 
sakārtotībai

• Ergonomisks rokturis ar gumijas 
pārklājumu

• Stingra un ūdensizturīga plastmasas 
pamatne

1-93-951 48 x 25 x 33 cm - 4 3253561939518

Fatmax® teHnIĶa Instrumentu sOma 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums ar 
ādas apšuvēm ilgākai izturībai

• Noņemams sadalītājs ar jostas sprādzi 
biežāk izmantotiem instrumentiem

• Pleca lence – ļauj ērtāk pārnēsāt smagu 
kravu

• Ērts rokturis ar gumijas pārklājumu
• Stingra un ūdensizturīga plastmasas 

pamatne
• Liela, viegli pieejama struktūra

1-93-952 29 x 29 x 38 cm - 4 3253561939525

20” Instrumentu sOma ar rIteŅIem 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums
• 2 collu kājas paceļ somu no zemes un 

aizsargā to no netīrumiem un putekļiem
• Teleskopisks rokturis un izturīgi riteņi 

maksimālai stabilitātei un vieglākai 
transportēšanai

• Izturīgs korpuss vieglai atvēršanai un ērtai 
piekļūšanai

• Vairākas iekšējās un ārējās kabatas lielākai 
uzglabāšanas ietilpībai

• Ar liplenti nostiprināmi rokturi nešanai 
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-328 40 x 49 x 26 cm - 1 3253561933288
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12” Instrumentu sOma 

• Ilgi lietojams un izturīgs 600x600 denjē 
audums

• Tīkla kabata mazām personīgajām mantām

• 8 iekškabatas un 2 ārējas tīkla kabatas 
dažādībai

• Instrumenti nav iekļauti

1-93-330 27 x 22 x 16 cm - 2 3253561933301

stanley 16” atVĒrtā Instrumentu sOma 

• 600x600 denjā audums: ilgnoturīgs, stiprs 
& izturīgs

• Brīvstāvoša soma - viegla piekļuve visiem 
instrumentiem vienlaicīgi

• Plašas kārtošanas iespējas ar vairākiem 
iekšējiem un ārējiem nodalījumiem un 
kabatām

• Regulējama lente ērtai nēsāšanai uz pleca
• Droša mazāku detaļu un personīgo lietu 

uzglabāšana priekšējā kabatā
• Izturīga un nostiprināta plastikāta pamatne 

drošai novietošanai uz slapjām virsmām 

1-96-183 23,5 x 44,7 x 27.5 4 3253561961830

16” DauDzFunKCIOnāla sOma ar CIetu PamatnI 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums
• 7 elastīgas iekškabatas maksimālai kārtībai
• Atsevišķs caurspīdīgs nodalījums 

dokumentiem

• Stingra un izturīga plastmasas pamatne
• Vairākas iekšējās un ārējās kabatas lielais 

uzglabāšanas ietilpībai
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-327 41 x 22 x 25 cm - 2 3253561933271
1-94-894 46 x 22 x 23 cm - 1 3253561933264

16” KOnsOles sOma 

• Ilgi lietojams un izturīgs 600x600 denjē 
audums

• Lieli polipropilēna rokturi ērtam 
satvērienam

• Stingra un izturīga plastmasas pamatne
• Aizdare ar liplentēm
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-326 41 x 22 x 25 cm - 2 3253561933264
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VaĻĒJa Instrumentu sOma 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums
• 6mm bieza gumijas pamatne amortizācijai 

un izturībai
• Ērti rokturi ar kokvilnas pārklājumu

• Vaļēja tipa ar plastmasas sprādzi ērtākai 
piekļūšanai

• Instrumenti nav iekļauti

1-93-331 30 x 26 x 20 cm - 2 3253561933318

stanley 16” VaĻĒJā Instrumentu sOma 

• Izturīgs 600x600 denjē audums
• Vaļējā struktūra ļauj viegli piekļūt visiem 

instrumentiem
• Plašas kārtošanas iespējas ar vairākiem 

iekšējiem un ārējiem nodalījumiem un 
kabatām

• Droša mazāku detaļu un personīgo lietu 
uzglabāšana priekšējā kabatā

• Izturīga un nostiprināta plastikāta pamatne 
drošai novietošanai uz slapjām virsmām

1-96-182 25,1 x 44,7 x 27.7 - 4 3253561961823

stanley 16” Instrumentu sOma 

• 600x600 denjā audums: ilgnoturīgs, stiprs 
& izturīgs

• Plašas kārtošanas iespējas ar vairākiem 
iekšējiem un ārējiem nodalījumiem un 
kabatām

• Droša mazāku detaļu un personīgo lietu 
uzglabāšana priekšējā kabatā

• Papildus aizsardzība stūriem
• Atsevišķa caurspīdīga kabata dokumentiem
• Izturīga un nostiprināta plastikāta pamatne 

drošai novietošanai uz slapjām virsmām

1-96-193 25,1 x 44,7 x 26.2 4 3253561961939

sarullĒJama Instrumentu sOmIŅa 

• Sasienama ērtai un drošai glabāšanai
• 12 kabatas instrumentiem un detaļām

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-601 31,5 x 8,3 x 21 cm - 12 3253561936012
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stanley Instrumentu JOsta 

• 600x600 denjā audums: ilgnoturīgs, stiprs 
& izturīgs

• Vairāku izmēru kabatas un turētāji
• Kabatas ir viegli sasniedzamas pateicoties 

to izvietojumam un izmēram 

• Visi instrumenti atrodas pa rokai
• Kabata mērlentei
• Metāla cilpa āmuram
• Ergnomisks polsterējums muguras daļai

1-96-178 60 x 25,5 x 7,5 4 3253561961786

stanley Instrumentu sOmIŅa 

• 600x600 denjā audums: ilgnoturīgs, stiprs 
& izturīgs

• Vairāku izmēru kabatas un turētāji
• Kabatas ir viegli sasniedzamas pateicoties 

to izvietojumam un izmēram 

• Visi instrumenti atrodas pa rokai
• Metāla cilpa āmuram
• Ergnomisks polsterējums muguras daļai 

1-96-181 23,5 x 33.2 x 7,5 4 3253561961816

stanley PersOnālā sOmIŅa 

• Ērta somiņa personiskajām mantām
• 600x600 denjā audums: ilgnoturīgs, stiprs 

& izturīgs 
• Kabata ar rāvējslēdzēju

• Piemērota visām nepieciešamajām lietām - 
makam, atslēgām, kartēm 

• Personiskās lietas atradīsies drošībā 
• GPS/Mobilā telefona kabata
• Pielāgojama dažāda izmēra jostām

1-96-179 24x15,5x6 4 3253561961793

9” JOstas sOma 

• Augstas veiktspējas 600 denjē audums ar 
metāla kniedēm lielākai izturībai

• Divas sānu kabatas ērtai instrumentu 
glabāšanai

• Liela vidējā kabata domāta mazam 
organaizerim

• Divkāršs auduma slānis
• Instrumenti nav iekļauti

1-93-329 11 x 24 x 16 cm - 12 3253561933295
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Fatmax® Xtreme™ Instrumentu Veste 

• Viegla pārnēsāšana un pieejamība biežāk 
lietojamajiem instrumentiem

• Viegla piekļuve personālajām mantām 
(iPod, mob.tel.) 

• Elpojošs audums - ļauj augumam 
vēdināties

• Pielāgojama dažādiem izmēriem - var arī 
valkāt ziemā virs biezām drēbēm

• Pastiprināti nodalījumi asiem 
instrumentiem un naglām

• Vieta svarīgiem dokumentiem un papīriem
• Noņemama instrumentu somiņa un āmura 

turētājs
• Var uzkabināt papildus instrumentu turētājs 

un somiņas
• Divu veidu kabatas - Piestiprinātas 

pie vestes vai pa pusei piestiprinātas, 
dažādiem strādāšanas stāvokļiem

• Droša - labāka pamanābība tumšā laikā

1-95-629 32 x 35 x 8  - 2 3253561956294

Fatmax® Xtreme™ JOstas sOma 

• Lielas noslodzes augstākās klases āda ar 
stipru neilona diegu dubultā šuvumā

• Papildu pastiprinātas berzes vietas ar 
metāla kniedēm un papildu ādu

• Naglu kabatām ir pārvalki ar savelkamām 
auklām, lai naglas un skrūves neizkristu

• Vienai naglas kabatai ir iestrādāts 
nerūsējošs riņķis āmuram

• Polsterēta aizmugure ērtākai lietošanai

1-94-227 29,5 x 30 x 13 cm - 5 3253561942273

Fatmax® Xtreme™ āDas JOsta 

• Der visiem vidukļa izmēriem sākot ar 34”
• Divu saspraužu sprādze nodrošina, ka josta 

ir droši aiztaisīta

• Ražota no īstas, lielas noslodzes ādas 

1-94-224 152 x 5,2 cm - 6 3253561942242

Fatmax® Instrumentu JOsta ar FIKsĒtām sOmIŅām 

• Lielas noslodzes 1200 denjē audums
• Viegli piekļūstamas kabatas, lai redzētu kas 

tur iekšā un izņemtu
• Polsterēta un regulējama josta un 

polsterēta somiņas aizmugure maksimālam 
komfortam

• Somiņas stūri un berzes punkti ir pārklāti 
ar īstu ādu

• Paredzēta ērtai nēsāšanai ķermeņa 
priekšpusē

1-93-588 141 x 24 x 16 cm - 4 3253561935886
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Fatmax® POlsterĒta JOsta 

• Perforēta josta paredzēta visiem vidukļu 
izmēriem

• Tai ir D-veida āķi, lai izmantotu ar 
stiprinājumiem

• Papildu polsterējums nodrošina maksimālu 
komfortu arī pie lieliem smagumiem

• Dubulta metāla sprādze uz jostas lielākai 
izturībai

1-94-199 153 x 15 x 2 cm - 5 3253561941993

Fatmax® JOstas sOma 

• Viegli piekļūstamas kabatas, lai redzētu kas 
tur iekšā un izņemtu

• Metāla āķis āmuram
• Dažādu izmēru nodalījumi un cilpas 

instrumentiem un mazām detaļām

• Somiņas stūri un berzes punkti ir pārklāti 
ar īstu ādu

• Polsterētā somiņas aizmugure nodrošina 
drošību un maksimālu komfortu darba laikā

1-93-570 35 x 33 x 15 cm - 5 3253561935701

Fatmax® āmura turĒtāJs 

• Der visām standarta jostām
• Ādas apšuvums, lai pasargātu no 

nolietošanās

• Nerūsējoša metāla āmura turētājs 
piestiprināts pie ādas

1-93-562 16 x 11 x 7 cm - 12 3253561935626
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Fatmax® naŽu maKsts

• Izturīga plastikāta odere papildus izturībai
• Izturīga jostas sprādze drošai glabāšanai
• Profesionālas kvalitātes audums ilgam 

mūžam

• Augstas izturības savienojumi un šuves
• Kabata asmeņiem papildus ērtumam
• Izmantojama ar visiem Stanley nažiem

0-10-028 - - 6 3253560100285

Fatmax® turĒtāJs urbIm 

• Izturīga poliestera konstrukcija ar ādu 
pārklājumu uz berzes vietām nodrošina 
produktam ilgu mūžu un izturību visos 
darba apstākļos

• Liela iekškabata lielu un mazu elektriskās 
urbjmašīnas urbju glabāšanai

• Pielāgojama liplentes lence
• Droša glabāšana visu izmēru urbjiem
• Ērts urbju uzglabāšanas nodalījums, ļauj 

strādāšanas laikā viegli piekļūt urbjiem
• Ergonomiska, elpojoša, polsterēta 

aizmugure ērtākai lietošanai

1-94-453 23 x 5 x 40 cm - 4 3253561944536

magnĒtIsKa JOsta rOKaI 

• Noņemams magnētiskais paliktnis 
nodrošina iespēju strādāt ar brīvām rokām 

• Siksniņas dod iespēju nostiprināt zīmuli vai 
pildspalvu 

• Elastīgs un mīksts materiāls iekšpusē  
rada ērtuma sajūtu rokai

• Siksnai ir maināms garums

1-94-856 23 x 1.5 x 9  - 6 3253561948565
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metal-Plastic Instrumentu Kastes uz rIteŅIem 

• Liela glabāšanas kaste, kurā ir pietiekoši 
vietas pat lieliem instrumentiem

• Izturīgs teleskopisks rokturis
• Smagas noslodzes 7” riteņi
• Izturīgais korpuss nodrošina maksimālu 

aizsardzību instrumentiem
• Izstrādāts instrumentu un nelielu detaļu 

transportēšanai 

• Viegli transportējams pat ar smagu kravu
• Ietaupa laiku
• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla 

izturību
• Piemērots darbam ar caurulēm vai 

kokmateriāliem
• Aizslēdzama - instrumenti būs drošībā 

1-95-827 - - 1 3253561958274

metal-Plastic Instrumentu Kastu KOmPleKts uz rIteŅIem 

• Liela glabāšanas kaste, kurā ir pietiekoši
 vietas pat lieliem instrumentiem
• Izturīgs teleskopisks rokturis
• Smagas noslodzes 7” riteņi
• Izturīgais korpuss nodrošina maksimālu
 aizsardzību instrumentiem
• Izstrādāts instrumentu un nelielu detaļu
 transportēšanai

• Viegli transportējams pat ar smagu kravu
• Ietaupa laiku
• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla
 izturību
• Piemērots darbam ar caurulēm vai
 kokmateriāliem
• Aizslēdzama - instrumenti būs drošībā

1-95-831 - - 1 3253561958311

metal PlastIC Instrumentu Kaste uz rIteŅIem 

• Liela glabāšanas kaste, kurā ir pietiekoši 
vietas pat lieliem instrumentiem

• Izturīgs teleskopisks rokturis
• Smagas noslodzes 7” riteņi
• Izturīgais korpuss nodrošina maksimālu 

aizsardzību instrumentiem
• Izstrādāts instrumentu un nelielu detaļu 

transportēšanai 

• Viegli transportējams pat ar smagu kravu
• Ietaupa laiku
• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla 

izturību
• Piemērots darbam ar caurulēm vai 

kokmateriāliem
• Aizslēdzama - instrumenti būs drošībā

1-95-828 - - 1 3253561958281
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CInKOts Instrumentu Kastu KOmPleKts 

• Liela kaste apakšējā daļā, kas piemērota 
lielāku instrumentu uzglabāšanai

• Teleskopisks rokturis transportēšanai
• Smagas noslodzes 7” riteņi 
• Nodrošina izturību un aizsardzību 

instrumentiem transportēšanas laikā
• Instrumentu un mazu detaļu 

transportēšanai un uzglabāšanai

• Viegli izmantojams pat ar smagiem 
instrumentiem

• Ietaupa laika
• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla 

izturību
• Piemērots darbam and caurulēm un koka 

zāģēšanai
• Aizslēdzamas kastes - instrumenti 

atradīsies drošībā

1-95-832 65 X 64 X 39 cm - 1 13253561958325

Fatmax® Xtreme Instrumentu Kaste KraVas nODalĪJumam 

• Iebūvēta aizslēgšanas un drošības sistēma
• Ūdensnecaurlaidīgs blīvējums
• 8,5” riteņi
• Izņemams vertikālais glabāšanas 

nodalījums
• Atslēgu komplekts
• Iebūvēta signalizācija un koda panelis 

aizsardzībai no zagļiem

• 159 litru liela ietilpība - pietiekoši vietas 
pat lielākajiem instrumentiem

• Lielie riteņi un paaugstinātā pamatne 
ļauj ērti pārvietot instrumentu kasti pa 
celtniecības laukumu

• Viegli sakārtot un uzglabāt instrumentus 
vienviet

1-97-488 w/o Docking (159 Ltr) - 1 3253561974885
1-96-163 - - 1 3253561961632

Fatmax® Promobile JobChest™ 

• Tilpums – 30 galoni / 113 litri
• Līmeņrāža un zāģa piestiprināšanas 

mehānisms – instrumenti ir droši 
nostiprināti iekšpusē, bet tiem ir viegli 
piekļūt

• Izņemams vertikāls instrumentu 
organaizers – maksimāla kārtība kofera 
iekšpusē

• Viss korpuss ir ūdensdrošs – saturs 
atrodas drošībā

• Lielas noslodzes riteņi – mobili uz 
nelīdzenas virsmas, kāpnēm

• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem
• Iebūvēta slēdzene un atslēga – jūsu 

instrumenti ir aizsargāti
• Iebūvēta grope zāģēšanai ļauj zāģēt 

jebkurā vietā, kad tas ir nepieciešams
• Teleskopisks rokturis
• Aizmugures rokturis ļauj viegli diviem 

cilvēkiem iecelt transporta līdzeklī

1-94-850 91 x 52 x 44 cm - 1 3253561948503
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mObIle JOb CHest™ ar IebŪVĒtu slĒDzenI 

• 189 litru ietilpība
• Plats, teleskopisks tērauda rokturis ar 

mīkstu pārklājumu
• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem 

perfekti ietilps teleskopiskajā rokturī
• Lielas noslodzes riteņi

• Tauriņ veida skrūves uz augšējā vāka 
līmeņrāža, rokas zāģa un citu piederumu 
piestiprināšanai

• Ļoti lielas metāla aizdares, noturīgas pret 
rūsu

• Instrumenti nav iekļauti

1-93-278 76 x 58 x 58 cm - 2 3253561932786

mObIle JOb CHest™ ar metāla aIzDarĒm 

• Plats, teleskopisks tērauda rokturis ar 
mīkstu pārklājumu, ērti lietojams arī ar 
cimdiem

• 91 litru ietilpība
• Lielas noslodzes riteņi
• Tauriņ veida skrūves uz augšējā vāka 

līmeņrāža, rokas zāģa un citu piederumu 
piestiprināšanai

• Ļoti lielas, izturīgas un stingras metāla 
aizdares, noturīgas pret rūsu

• Maksimāla ietilpība un viegla lielu 
instrumentu, aprīkojuma un materiālu 
pārvietošana

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-978 75,9 x 47,3 x 48,6 cm - 2 3253561929786

Instrumentu KOFerIs uz rIteŅIem ar DIVIem IebŪVĒtIem 
OrganaIzerIem, DIVIem IzŅemamIem trauKIem un rOKturI 

• 50 litru ietilpība
• Divi izņemami trauki sīkiem instrumentiem 

lieliski piemēroti instrumentu izlases 
pārnešanai

• Vākā iebūvēti divi organaizeri
• Īpaši piemērots profesionālam vai 

pieredzējušam „dari pats” entuziastam

1-92-703 62 x 38 x 42 cm - 2 3253561927034
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stanley Promobile Instrumentu KOFerIs

• Vāka iebūvēts izņemams organaizers 
• Viegla piekļuve elektriskajiem 

instrumentiem neizņemot iekšējo trauku

• Pārnēsājams iekšējais trauks vidēja  
izmēra instrumentiem

• V veida grope vākā ērtākai zāģēšanai
• 53 litru ietilpība

1-97-503 60,3 x 37,5 x 43 cm  - 2 3253561975035

PrO Instrumentu KOFerIs uz rIteŅIem ar OrganaIzerI 

• Viegli transportēt un uzglabāt lielākus 
instrumentus un darba materiālus

• Ļoti lielas, niķelētas metāla aizdares
• Caurspīdīgs, triecienizturīgs polikarbonāta 

organaizers vākā.
• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem

• Iebūvēta grope vākā cauruļu un koka 
zāģēšanai

• Plats, teleskopisks tērauda rokturis ar 
mīkstu pārklājumu, ērti lietojams arī ar 
cimdiem

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-083 61 x 37,5 x 42 cm, ar mīksto kabatu - 2 3253561920837

1-92-904 61 x 37,5 x 42 cm, bez mīkstās kabatas - 2 3253561929045

8



274 INSTRUMENTU UZGLABĀŠANA www.stanleyworks.lv

Fatmax® DarbstaCIJa uz rIteŅIem 

• Ideāls risinājums strādniekiem, kuriem 
jāpārvieto liels daudzums aprīkojuma un 
materiālu uz darba vietu

• Lielas noslodzes riteņi
• Viegli pārveidojas 4 līmeņu darbstacijā
• Milzīga apakšējā atvilktne īpaši piemērota 

masīviem materiāliem un aprīkojumam, 
• piemēram, krāsas bundžām, lielām 
detaļām un elektriskajiem instrumentiem

• Instrumentu kastes izņemamais trauks 
sīkiem instrumentiem perfekti ietilpst 
atlokāmajā vākā

• Liels, regulējams organaizers naglām, 
skrūvēm un citām sīkām detaļām

• Lielas priekšējās slēdzenes
• Bumbiņu saturoši slīdceliņi ļauj viegli atvērt 

arī ar smagu kravu
• Divi sānu rokturi ļauj viegli pārnest diviem 

cilvēkiem
• Instrumenti nav iekļauti

1-94-210 73 x 54 x 32 cm - 2 3253561942105

Fatmax® metal-Plastic Kastu sIstĒma uz rIteŅIem 

• 20” Noņemama instrumentu kaste ar 
instrumentu trauku iekšpusē

• Lielas nerūsējošas aizdares sprādzes no 
metāla 

• Divas dziļas 4” atvilktnes pa vidu 

• Liela kaste apakšējā daļā, kas piemērota 
lielāku instrumentu uzglabāšanai

• ‘Cantilever’ sistēma ļauj piekļūt visiem 
nodalījumiem vienlaicīgi

• Smagas noslodzes 7” riteņi 
• Teleskopisks rokturis transportēšanai 

1-95-622 89,3 x 56,8 x 38,9 cm  - 1 3253561956225
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metal-PlastIC Kastu sIstĒma uz rIteŅIem 

• 20” Noņemama instrumentu kaste ar 
instrumentu trauku iekšpusē

• Lielas nerūsējošas aizdares sprādzes no 
metāla 

• Dziļa 4” atvilktne pa vidu 

• Liela kaste apakšējā daļā, kas piemērota 
lielāku instrumentu uzglabāšanai

• ‘Cantilever’ sistēma ļauj piekļūt visiem 
nodalījumiem vienlaicīgi

• Smagas noslodzes 7” riteņi 
• Teleskopisks rokturis transportēšanai

1-95-621 73 x 56,8 x 38,9 cm  - 1 3253561956218

stanley CInKOta Kastu sIstĒma uz rIteŅIem 

• 20” Noņemama instrumentu kaste ar 
instrumentu trauku iekšpusē 

• Lielas nerūsējošas aizdares sprādzes no 
metāla un vieta piekaramajai atslēgai

• Dziļa 4” atvilktne pa vidu
• Liela kaste apakšējā daļā, kas piemērota 

lielāku instrumentu uzglabāšanai

1-95-833 73 x 56.8 x 38.9 cm  - 1 3253561958335
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stanley 20” Instrumentu Kaste metal-Plastic ar atVIlKtnI

• Metāla plastikāta korpusa kaste ar atvilktni 
un izņemamu trauku - unikāls produkts

• Plats un izturīgs rokturis papildus 
pārvietošanas ērtumam

• Iebūvēta atvilktne ar ērtu izbīdīšanas 
mehānismu mazākiem instrumentiem

• Lielas un izturīgas fiksācijas sprādzes
• Atvilktnes sprādze attaisāma ar vienu roku 

ātrai piekļuvei
• Liela augšējā uzglabāšanas telpa 

apvienojumā ar atvilktni dod iespēju labāk 
organizēt instrumentus

1-95-830 20” - 54,5 x 28 x 33,5 cm  - 2 3253561958304

Workshop™ Xl - DarbstaCIJa uz rIteŅIem 

• Pilnībā mobils risinājums lieliem un 
maziem instrumentiem, kā arī organizēta 
aksesuāru glabāšana

• Lielas noslodzes uz ceļa pārbaudīti riteņi
• 3 atvilktņu vidusdaļa

• Liela mantu kaste uz pamata
• Moduļu glabāšanas sistēma uz riteņiem
• Sānu kabata zāģim vai līmeņrādim
• Izvelkams rokturis vieglākai pārvietošanai

1-92-279 48,8 x 31,5 x 82,2 cm - 1 3253561927966

Iml DarbstaCIJa uz rIteŅIem 

• Ļoti liela instrumentu kaste ar izņemamu 
trauku sīkiem instrumentiem – maksimāla 
telpas izmantošana

• Divi vienā – dažu sekunžu laikā atdalās 
divās vienībās

• Teleskopisks rokturis vieglai manevrēšanai
• Jauns rokturis – izturīga viengabalaina 

plastmasas konstrukcija
• Lielas izturīgas metāla aizkritņa slēdzenes

1-93-968 48 x 63 x 29 cm - 1 3253561939686
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stanley 20” Dzeltena Instrumentu Kaste metal-Plastic  
ar atVIlKtnI

• Metāla plastikāta korpusa kaste ar atvilktni 
un izņemamu trauku - unikāls produkts

• Plats un izturīgs rokturis papildus 
pārvietošanas ērtumam

• Iebūvēta atvilktne ar ērtu izbīdīšanas 
mehānismu mazākiem instrumentiem

• Lielas un izturīgas fiksācijas sprādzes
• Atvilktnes sprādze attaisāma ar vienu roku 

ātrai piekļuvei
• Liela augšējā uzglabāšanas telpa 

apvienojumā ar atvilktni dod iespēju labāk 
organizēt instrumentus

1-95-829 20” - 54,5 x 28 x 33,5 cm - 2 3253561958298

stanley® metal-Plastic Instrumentu Kaste 

• Lielas, nerūsējošas metāla sprādzes ar 
vietu piekaramajai atslēgai 

• Ergonomisks un gumijots rokturis
• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla 

izturību

• Zāģēšanas grope vākā
• Instrumentu trauks mazāku instrumentu 

glabāšanai un pārnēsāšanai
• Piemērots pat smagu instrumentu 

uzglabāšanai

1-95-612 20” - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956126
1-95-613 23” - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956133
1-95-614 26” - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956140

CInKOtas metal-Plastic Instrumentu Kastes 

• Izturīga Stanley firmas zīme uz vāka 
• Viena gara metāla eņģe izturībai pat 

transportējot smagus instrumentus
• Lielas, izturīgas un nerūsējošas metāla 

sprādzes
• Ergonomisks rokturis ar gumijas 

pārklājumu

• Ietilpīgs metāla korpuss trijos pieprasītos 
izmēros

• Zāģēšanas grope vākā 
• Instrumentu trauks mazāku instrumentu 

glabāšanai un pārnēsāšanai 
• Caurumi piekaramajai atslēgai vākā  

- drošai instrumentu uzglabāšanai

1-95-618 49.7 X 29.3 X 22.2 cm  - 4 3253561956188
1-95-619 58.4 x 29.3 x 22.2 cm - 4 3253561956195
1-95-620 66.2 x 29.3 x 22.2 cm - 4 3253561956201
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Instrumentu trauKs 24” DIVDaĻĪgs

• 24” divdaļīgs trauks ar iebūvētu organaizeri 
vai elektroinstrumentu trauku

• Ar vienas pogas spiedienu iespējams 
atvienot aukšējo trauku

• Garš metāla rokturis - fiksējams divās 
pozīcijās

• Abas daļas var tikt izmantotas kā  
atsevišķi trauki

• Nerūsējoša metāla fiksācijas sprādzes un 
eņģes papildus izturībai

• Ietilpība 59 litri, kravnesība 18kg
• Izturīgs dizaina korpuss ar strukturālas 

formas izskatu

1-97-506 46 x 33 x 45 cm  - Ar instrumentu 
trauku  - 3 3253561975066

1-97-514 46 x 33 x 45 cm - Ar organaizeri - 3 3253561975141

Fatmax® Instrumentu Kaste nO CeltnIeCĪbas Putām 

• Jauns ūdensdrošs uzglabāšanas 
risinājums, veidots no celtniecības putām 
papildus izturībai

• Lielas nerūsošas aizkritņu slēdzenes, 
aizslēdzamas ar piekaramām slēdzenēm 

• Pārnēsājams trauks instrumentu un 
mazāku detaļu pārnēsāšanai

• Liela ietilpība maksimālai telpas 
izmantošanai

• Ūdens blīvējums instrumentu aizsardzībai

1-93-935 28” - 4 3253561939358
1-94-749 22” - 3

Fatmax® metal-PlastIC Instrumentu Kaste 

• Augstāka kaste dod iespēju uzglabāt 
lielākus instrumentus 

• Inovatīva vertikālās glabāšanas vienība 
labākai organizētībai

• Lielas nerūsējošas metāla sprādzes ar 
vietu piekaramajai atslēgai 

• Ergonomisks un gumijots rokturis

• Apvieno plastikāta vieglumu un metāla 
izturību

• Zāģēšanas grope vākā
• Instrumentu trauks mazāku instrumentu 

glabāšanai un pārnēsāšanai
• Piemērots pat smagu instrumentu 

uzglabāšanai 

1-95-615 20” - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956157
1-95-616 23” - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956164
1-95-617 26” - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956171

PrO Plastmasas Instrumentu Kaste 20300 

• Mīkstas gumijas, amortizējoši stūri – 
aizsargā pret triecieniem

• Vākā iestrādāta vieta 60cm gara līmeņrāža 
piestiprināšanai

• Pilna garuma, viegli satverams alumīnija 
rokturis ērtākai un vieglākai nešanai

• Divas slēdzenes – aizslēdzamas, lai 
instrumentu būtu drošībā

• Ūdensizturīga, lietus vai ūdens nevar iekļūt 
instrumentu kastē

1-92-251 20”- 50,5 x 27,6 x 26,8 cm - 6 3253561922510
1-92-258 26”- 65,1 x 27,6 x 26,8 cm - 6 3253561922589
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stanley One latch™ Instrumentu Kaste 24”

• 24” instrumentu kaste ar ērtu slēdzeni - 
atverama ar vienu roku

• Iespēja pievienot noņemamas sānu 
kabatas

• Iztrurīgs dizaina korpuss ar strukturālas 
formas izskatu

• Plats un mīksts rokturis ērtākai 
pārnēsāšanai

• 2/3 izmēra pārnēsājamais trauks  
iekšpušē - vairāk vietas lieliem 
instrumentiem un ērtāka piekļuve

• V veida grope vākā ērtākai zāģēšanai
• Iebūvēti caurumi saslēgšanai ar atslēgu, 

papildus drošībai

1-97-510 60,5 x 28,7 x 28,7 cm  - 3 3253561975127

stanley One latch™ ŪDensIzturĪga Instrumentu Kaste 24”  
ar sānu Kabatām

• 24” instrumentu kaste ar ērtu slēdzeni - 
atverama ar vienu roku

• Ērti lietojamas noņemamas sānu kabatas
• Speciāls blīvējums, kas nodrošina 

aizsardzību pret mitrumu un putekļiem
• Iekšējais instrumentu trauks mazāku 

instrumentu glabāšanai un pārnēsāšanai
• 57 litri tilpums un 23 Kg kravnesība
• Iztrurīgs dizaina korpuss ar strukturālas 

formas izskatu

• Plats un mīksts rokturis ērtākai 
pārnēsāšanai

• 2/3 izmēra pārnēsājamais trauks iekšpušē 
- vairāk vietas lieliem instrumentiem un 
ērtāka piekļuve

• V veida grope vākā ērtākai zāģēšanai
• Iebūvēti caurumi saslēgšanai ar atslēgu, 

papildus drošībai

1-79-189 71,2 x 28,7 x 28,7 cm  - 3 3253561791895

stanley Instrumentu Kaste ar VāKā IebŪVĒtu OrganaIzerI

• Amortizējošas kājas papildus izturībai un 
intstrumentu drošīabi

• Alumīnija slēdži - novērš rūsēšanu un 
uzlabo izturību

• Vāka iebūvēts organaizers biežāk 
izmantojamiem instrumentiem un 
piederumiem

• Izņemams iekšējais instrumentu trauks 
mazākiem instrumentiem

1-97-512 22” - 55,6 X 25,7 X 24,8 cm  - 3 3253561975127

stanley basIC Instrumentu Kaste

• Divu izmēru instrumentu kaste ar vienas 
rokas atvēršanas slēdzi

• Inovatīvs dizains, izturīga konstrukcija, liela 
uzglabāšanas telpa

• Plats un izturīgs rokturis ar mīkstu 
pārklājumu ērtai pārnēsāšanai (tikai 19” 
kastei) 

• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem
• Vākā iebūvēti divi organaizeri

1-79-216 16” - 39.4 x 22 x 16.2 cm  - 6 3253561792168
1-79-217 19” - 48.6 x 26.6 x 23.6 cm - 6 3253561792175
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trIeCIenIzturĪga Instrumentu Kaste 

• Alumīnija aizdares
• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem
• Ļoti liels, mīksts, izturīgs rokturis, ērti 

satverams arī ar cimdiem

• Divi caurspīdīgi iebūvēti organaizeri
• Piemērots strādniekiem, kas strādā uz 

lamināta virsmām, jo kaste neslīd
• Instrumenti nav iekļauti

1-92-998 63,5 x 28 x 26,7 cm - 6 3253561929984

lIela Instrumentu Kaste ar 2 IzŅemamIem OrganaIzerIem 

• Piemērota vairāku instrumentu pārnešanai 
un uzglabāšanai

• Metāla aizdares drošai instrumentu kastes 
aizslēgšanai

• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem

• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 
mazākiem instrumentiem

• Divi izņemami organaizeri mazu detaļu 
glabāšanai

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-905 16” - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm - 6 3253561929052
1-92-906 19” - 48,6 x 27 x 23,7 cm - 6 3253561929069
1-92-908 22” - 56,3 x 31,3 x 30 cm - 3 3253561929083

lIela Instrumentu Kaste ar 2 IzŅemamIem OrganaIzerIem 

• Viegla konstrukcija
• Plastmasas aizdares
• Ērts divu materiālu rokturis
• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 

mazākiem instrumentiem

• Divi izņemami organaizera nodalījumi
• Izņemams trauks
• Instrumenti nav iekļauti

1-92-116 16” - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm - 6 3253561921162
1-92-120 19” - 48,6 x 27 x 23,7 cm - 6 3253561921209
1-92-146 22” - 56,3 x 31,3 x 30 cm - 3 3253561921469

2000 sĒrIJas Instrumentu Kaste 

• Īpaši piemērota saimniecības instrumentu 
un mazāku detaļu uzglabāšanai

• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 
mazākiem instrumentiem

• Profesionālas kvalitātes, izturīgas metāla 
aizdares

• Katram produktam līdzi nāk organaizeri

1-92-064 31,8 x 17,8 x 13 cm - 6 3253561920646
1-92-065 40,3 x 17,8 x 13 cm - 6 3253561920653
1-92-066 48,9 x 26 x 24,8 cm - 6 3253561920660
1-92-067 60 x 28,9 x 27,9 cm - 3 3253561920677

8



281www.stanleyworks.lv INSTRUMENTU UZGLABĀŠANA

auto latch™ Instrumentu Kaste 

• Izturīgas, patentētas metāla aizdares ar 
īpašu atvēršanas/aizvēršanas mehānismu, 
lai aizvērtu – vienkārši nospiediet vāku uz 
leju un aizdares pašas noslēgsies

• Iebūvēts mazu detaļu organaizers
• Ergonomisks rokturis ar TPR pārklājumu
• Instrumenti nav iekļauti

1-94-449 16” - 6 3253561944499
1-94-214 20” - 6 3253561942143
1-94-215 25” - 3 3253561942150

stanley Instrumentu Kaste 

• Kastes novietojamas viena otrā, tādējādi 
samazinot transporta izmaksas un gala 
cenu 

• Izturīgas metāla sprādzes un rokturis ar 
gumijas pārklājumu

• Vākā iebūvēti nodalījumi sīkumiem 
un intrumentu trauksa mazākiem 
instrumentiem

• Paliekošs Stanley® logo uz priekšējās 
daļas

1-94-857 16” 40,0 x 20,9 x18,3 cm  - 6 3253561948572
1-94-858 20” 50,8 x 24,9 x 24,9 cm  - 6 3253561948589
1-94-859 25” 63,5 x 29,2 x 31,6 cm  - 3 3253561948596

19” Instrumentu Kaste ar CaursPĪDĪgu VāKu + OrganaIzers 19061 

• Vākā iebūvēts organaizers biežāk 
izmantotiem mazākiem instrumentiem un 
piederumiem

• Profesionālas kvalitātes, izturīgas metāla 
aizdares

• Viegla konstrukcija

1-93-285 50 x 26 x 25 cm - 1 3253561932854

CantIleVer Kaste 

• Metāla aizdares
• 2 konsoles trauki
• 2 izņemami organaizeri

• 1-92-911 metāla aizdares
• 1-92-039 plastmasas aizdares 

1-92-076 16” - 39,8 x 25,5 x 21,2 cm  - 6 3253561920769
1-92-911 49,5 x 26,5 x 26,1 mm - 6 3253561929113
1-92-039 49,5 x 26,5 x 26,1 mm - 6 3253561920394
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COnDOr Instrumentu Kaste 

• Izņemams trauks sīkiem instrumentiem
• Iespējams aizslēgt ar piekaramo atslēgu 

(nav komplektā)
• Nodalījumi vākā un 4 izņemamas kastes

• Uzgaļu un urbju glabāšanas nodalījums
• Divu materiālu rokturis
• Instrumenti nav iekļauti

1-92-055 19” - 48,1 x 24,4 x 26 cm - 6 3253561920554
1-92-056 24” - 60 x 28,3 x 28,1 cm - 3 3253561920561

Instrumentu Kaste ar 2 IebŪVĒtIem OrganaIzerIem  
& trauKu sĪKumIem 

• Izmērs – 16”/41cm
• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 

mazākiem instrumentiem

• Plastmasas aizdares
• Vākā iebūvēts organaizers

1-93-335 39,4 x 22,2 x 16,2 cm - 6 3253561933356

Instrumentu Kaste ar nODalĪJumu lĪmeŅrāDIm 

• Mīksts rokturis lielākam komfortam un 
labākam satvērienam

• Nerūsējošas metāla aizdares

• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 
mazākiem instrumentiem

• Nodalījums līmeņrādim zem vāka
• Instrumenti nav iekļauti

1-92-850 26” - 65,9 x 27,2 x 26 cm - 3 3253561928505

Instrumentu Kaste ar PlaKanu VāKu & trauKs sĪKumIem 

• Uzglabāšanas trauks biežāk izmantotiem 
mazākiem instrumentiem

• Plastmasas aizdares

• Parasta instrumentu kaste instrumentu 
glabāšanai

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-766 16” - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm - 6 3253561927669
1-92-767 21” - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm - 6 3253561927676
1-92-768 23” - 45,4 x 27,8 x 25 cm - 2 3253561927683
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trauKs sĪKIem InstrumentIem 

• Pārvietojama instrumentu glabātuve 
vairākiem mērķiem 

• Ļoti dziļa– 2 ļoti dziļi nodalījumi ar 12 litru 
tilpumu

• Ļoti izturīgs ergonomisks rokturis 
• Instrumenti nav iekļauti 

1-94-220 80 x 34 x 22 cm - 12 3253561942204

Fatmax® lock & stock 

• Ratiņu sistēma ar diviem riteņiem, kas ļauj 
pārvietot instrumentus un mazākas detaļas 
uz un pa darba laukumu 

• Noņemamas un pārnēsājamas glabāšanas 
vienības nodrošina maksimālu kārtību

• Liela un izturīga atvilktne kastes apakšā 
lielajiem instrumentiem

• Augšējais nodalījums ar izņemamām 
sieniņām mazākiem instrumentiem

• Zāģēšanas grope uz vāka zāģēšanai un 
regulēšanai uz vietas darba laukumā 
padara šo kasti par pārvietojamu darba 
galdu

• Izturīga tērauda šasija ietver arī divus sānu 
rokturus ērtai celšanai, kā arī nodrošina 
labu aizsardzību kastes saturam

• Svars: 11,5kg 

1-94-747 61,3 x 63,8 x 40,6 cm  - 1 3253561947476

5 trauKu metāla Instrumentu Kaste 

• 2 pārdomāti rokturi 100% piekļuvei 
nodalījumiem 

• Aizsardzība pret pirkstu iespiešanu

1-94-738 20,8 x 20,8 x 45 cm   3253561947385

8
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OrganaIzers Fatmax™ Pro

• Izņemami nodalījumi sīkākiem 
priekšmetiem un detaļām

• Caurspīdīgs, triecienizturīgs vāks ar 
nodalījumu bloķēšanas funkciju

• Augstas izturības sprādzes un ērts, plats 
rokturis

• Papildu sprādzes sānos maksimālai 
drošībai

• 97-519; 97-521 - plastmasas sprādzes
• 97-517; 97-5187 - metāla sprādzes 

un speciāls blīvējums, kas nodrošina 
aizsardzību pret mitrumu un putekļiem

1-97-519 44,6 x 7,4 x 35,7 cm  - 1 3253561975196
1-97-521 44,6 x 11,6 x 35,7 cm - 1 3253561975219
1-97-517 44,6 x 7,4 x 35,7 cm - 1 3253561975172
1-97-518 44,6 x 11,6 x 35,7 cm - 1 3253561975189

PrOFesIOnāls OrganaIzers Fatmax® 

• Caurspīdīgs polikarbonāta vāks vieglai 
satura piekļuvei 

• Izturīgi nerūsoši aizkritņi un eņģes 
• Metāla un augstas izturības sveķu 

apvienojums austākai veiktspējai 

• Alumīnija cauruļveida rokturis ērtai smagu 
kravu pārnēsāšanai, piemērots darbam ar 
cimdiem

• Nerūsošas metāla eņģes un alumīnija 
aizkritņi 

• Ļoti liels glabāšanas tilpums mazām 
detaļām un piederumiem

1-93-293 49,2 x 43,1 x 11 cm - 5 3253561932939

stanley sortmaster Junior OrganaIzers 

• Līdz pat 3 organaizerus var pārnēsāt kopā
• Kaste aizslēdzas nobloķējot sprādzes sānos
• Organaizerus var droši savienot savā 

starpā un transportēt

• Vāka struktūra nodrošina lai priekšmeti 
nepārbirtu no viena trauka uz otra kad vāks 
ir aizvērts

• Nopērkams pa vienam gabalam

1-97-483 - - 6 3253561974830

8
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sort master™ OrganaIzers 

• Unikāli leņķī veidoti stūri ļauj ievietot 
leņķveida instrumentus, piemēram, āmurs

• Izņemami atdalītāji – ļauj kombinēt 
instrumentu un sīku detaļu uzglabāšanu

• Īpaša vāka struktūra – augšējās rievas 
saslēdzas ar iekšējiem atdalītājiem – 
notur sīkās detaļas vietā un neļauj tām 
pārvietoties no viena nodalījuma uz citu

• Augšējā vāka slēdzis – droši notur saturu 
iekšpusē

• Liela pielāgošanās – 1024 dažādas 
konfigurācijas visām vajadzībām

1-94-745 44 x 34 x 9 cm - 4 3253561947452

PrO OrganaIzers ar nODalĪJumIem 

• Sniedz lielu uzglabāšanas vietu bieži 
lietojamiem, lielas noslodzes piederumiem

• Ērti satverams rokturis
• Vāks noslēdzas tā, ka nodalījumu saturs 

neizkrīt un nesajaucas ar citu nodalījumu 
saturu

• 25 mazi nodalījumi
• Polipropilēna robots vāks ir triecienizturīgs 

un pilnībā pasargā iekšējos nodalījumus

1-92-748 42,3 x 33,4 x 5,2 cm - 20 3253561927485

PrOFesIOnāls OrganaIzers 

• Ērti satverams rokturis
• 8 dziļi nodalījumi lielākai glabāšanas vietai
• Izņemami nodalījumi ar slēdzamu vāku

• Slēdzams, nesalaužams polikarbonāta  
vāks

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-749 42,3 x 33,4 x 10,5 cm - 10 3253561927492

DIVPusĒJs OrganaIzers 

• 31 fiksēts nodalījums, kā arī novietnes 
skrūvgriežu un urbju uzgaļiem

• Komplektā ar urbju organaizeru

• Ideāli piemērots sīkumu uzglabāšanai 
mājas darbiem

• Viegls un izturīgs plastikāta korpuss
• Izvelkams rokturis lai ietaupītu vietu

1-92-072 36,2 x 28,9 x 13 cm  - 6 3253561920721

8



286 INSTRUMENTU UZGLABĀŠANA www.stanleyworks.lv

Instrumentu OrganaIzers 

• Kompakts organaizers, kas sniedz labu 
redzamību un vieglu piekļūšanai biežāk 
lietojamiem piederumiem

• Divi droši slēdži, kas noslēdz malas un 
atvilktnes

• Slīdošā slēdzene neļauj atvilktnēm 
kustēties transportēšanas laikā

• Trīs izņemamas atvilktnes ar divām pusēm 
skrūvgriežu, zāģu asmeņu un citu lietu 
atdalīšanai

• Iespējams darboties, kad abas puses 
atvērtas

• Instrumenti nav iekļauti

1-92-050 36,2 x 19,2 x 29,1 cm - 4 3253561920509
1-92-976 45,4 x 24,4 32,4 cm - - 3253561929762

18 nODalĪJumu OrganaIzers 

• 18 fiksēti nodalījumi
• Caurspīdīgs 
• Viegls plastikāta korpuss 

• Piemērots dažādu vieglāku aksesuāru  
un stiprinājumu glabāšanai

1-92-071 36,2 x 28,9 x 6 cm  - 12 3253561920714

neregulĒJams OrganaIzers 

• Viegls plastmasas korpuss
• Caurspīdīgs vāks
• Ērti satverams rokturis

• Slīdošs slēdzis vāka virspusē
• Fiksēti nodalījumi
• Instrumenti nav iekļauti

1-92-761 34 x 26 x 5,7 cm - 12 3253561927614

11 nODalĪJumu OrganaIzers 

• Piemērots nelielu detaļu uzglabāšanai
• Viegls korpuss

• Caurspīdīgs vāks
• 11 fiksēti nodalījumi

1-92-736 24,5 x 17,4 x 5,5 cm  - 8 3253561927362

8
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9 nODalĪJumu OrganaIzers 

• Viegls un kompakts
• Caurspīdīgs vāks

• 9 fiksēti nodalījumi

1-92-739 20,1 x 3,5 x 10,3 cm  - 48 3253561927393

DauDzFunKCIOnāla uzglabāšanas mODuĻu sIstĒma 

• Izturīgs rāmis 
• Viegli sakraujamas kastes viena uz otras, 

lai izveidotu pilnu moduļu glabāšanas 
sistēmu

• 30 mazas atvilktnes un 9 lielas atvilktnes
• Var tikt piekārta pie sienas 

1-93-978 9 drawers - 36,5 x 21 x 15,5 cm - 10 3253561939785
1-93-980 30 drawers - 36,5 x 21 x 15,5 cm - 10 3253561939808
1-93-981 39 drawers - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm - 6 3253561939815

saKrauJamas glabāšanas Kastes 

• Pieejamas dažādās krāsās
• Viegla piekļuve instrumentiem un 

aprīkojumam

• Izgatavotas no triecienizturīga  
polipropilēna

1-92-713 No 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm - 48 3253561927133
1-92-714 No 2 - 24 x 15 x 12,6 cm - 36 3253561927140
1-92-715 No 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm - 12 3253561927157
1-92-716 No 4 - 45 x 30,2 x 18 cm - 8 3253561927164

Fatmax® stock & Carry™ (uzglabā & PārnĒsā) 

• Āķi iekļauti – var viegli piekarināt, lai 
izveidotu moduļu sistēmu, kā jūs vēlaties 
– paņemiet līdzi un uzkariniet atpakaļ, kas 
esat beidzis

• Slīdošais vāks paliek aizvērts – saturs 
paliek savā vietā transportēšanas laikā un 
vertikālā stāvoklī

• Vertikāla transportēšana ir iespējama
• Viegli pārnesams
• Noderīgs satura iezīmēšanai un šķirošanai

1-94-746 29,1 x 13,2 x 15,9 cm - 1 xx

8
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Fatmax® alumĪnIJa steĶI zāĢĒšanaI 

• Unikālas regulējamas teleskopiskas kājas, 
kas atvieglo izmantošanu uz grūtām un 
nelīdzenām virsmām

• Komplektā pa vienai vai pa divām
• Sver tikai 5,25 kg (10 mārciņas) un ir  

viegli pārnēsājamas
• Lielas noslodzes metāla kājas ļauj noturēt 

līdz pat 1135 kg lielu svaru
• Augstums ir regulējams līdz pat 1025 mm 

ar 215 mm lielu katras kājas pagarinājumu

1-92-979 1 gab. - 6 3253561929793
1-92-980 2 gab. komplekts - 3 3253561929809

salOKāmI steĶI zāĢĒšanaI ar 2 V-grOPĒm 

• Ideāls produkts amatniekam gan mājā gan 
ārpus tās

• Pieejama gan pa vienai, gan pa divām
• 445 kg slodzes izturība (pārim)
• Plauktu atbalsts papildus stingrībai un ērtai 

glabāšanai

• Gumijas ielaidumi galda virsmā novērš 
darba priekšmeta noslīdēšanu

• Papildus V tipa gropju turētāji koka vai 
trubu nostiprināšanai

1-92-855 70 x 5,2 x 82,2 cm - 8 3253561928550

salOKāmI steĶI zāĢĒšanaI (mazIe) 

• Pieejami gan pa vienam, gan pa diviem
• Neslīdoša gumija uz lineāla un kājām

• Katrs atbalsts iztur 170 kg lielu kravu

1-92-038 57,1 x 5,2 x 82,2 cm - 8 3253561920387
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salOKāmas zāĢĒšanas KāJas

• Vieglas un ērtas transportēšanai
• Kompakts izmērs - kājas saslēdzas kopā 

veidojot divpaku
• Rokturis un iespēja pievienot pleca 

papildus pārvietošanas ērtumam
• Sprādzes sānos lai savienotu zāģēšanas 

kājas kopā

• Alumīnija kājas
• Izturīgas un viegli pārvietojamas
• Ietaupa laiku
• Apvieno plastikāta vieglumu ar metāla 

izturību
• 101,7 x 75,8 x 12,5 cm

1-97-474 viens gab.  - 4 3253561974748
1-97-475 pāris - 2 3253561974755
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MODULĀRĀS UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS 
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W2 16” DzIĻaIs sKaPIs b1 20” DzIĻās Pamatnes sKaPIs b3 20” DzIĻO atVIlKtŅu sKaPIs t3 20” Xl™ DzIĻO PlauKtu sKaPIs 

1-93-337 GWS2 W2 - 768,35 x 425,45 x 762 mm 3253561933370

1-93-338 GWS2 B1 - 873 x 774,7 x 517,4 mm 3253561933387

1-93-339 GWS2 B3 - 873 x 774,7 x 517,4 mm 3253561933394

1-93-340 GWS2 T3 - 189,6 x 762 x 508 mm 3253561933400
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