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PRODUCT ARMORGARD PIPERACK PR1 

Artikelnummer PR1 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 1000 x 1500 x 545 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 1000 x 1500 x 1560 mm 

Gewicht 83 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag  

Materiaal Staal 

Materiaal dikte N.v.t. 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie Upgrade kit naar een PR2, Linking t om twee Piperacks aan elkaar te koppelen, Handgrepen PRSH 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Bout op wielset. Extra zware wielen met bouten en moeren 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Piperack™ PR1 

 
Model: Piperack PR1 

 Mobiel rek voor het opbergen van koperen buizen, leidingen en andere lange materialen 

 Conformiteitscertificaat beschikbaar, voor het opslaan van 1 ton 

 Uniek neerklapbaar ontwerp waardoor ze kunnen worden gestapeld, tot 6 eenheden hoog 

 Heavy-duty constructie – gebouwd om uitgetest te worden 

 PipeRack's kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor grotere lengtes, zie de Armorgard Linking Kit 

 Uitgerust met ultra-robuuste industriële zwenkwielen waardoor manoeuvreren heel makkelijk is 

SPECIFICATIES 



 

[14-4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT ARMORGARD PIPERACK PR2 

Artikelnummer PR2 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 1000 x 1500 x 545 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 1000 x 1500 x 1560 mm 

Gewicht 101 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag  

Materiaal Staal 

Materiaal dikte N.v.t. 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie Linking t om twee Piperacks aan elkaar te koppelen, Handgrepen PRSH 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Bout op wielset. Extra zware wielen met bouten en moeren 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Piperack™ PR2 

 
Model: Piperack PR2 

 Mobiel rek voor het opbergen van koperen buizen, leidingen en andere lange materialen 

 Conformiteitscertificaat beschikbaar, voor het opslaan van 2 ton 

 Uniek neerklapbaar ontwerp waardoor ze kunnen worden gestapeld, tot 6 eenheden hoog 

 Heavy-duty constructie – gebouwd om uitgetest te worden 

 PipeRack's kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor grotere lengtes, zie de Armorgard Linking Kit 

 Uitgerust met ultra-robuuste industriële zwenkwielen waardoor manoeuvreren heel makkelijk is 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD PIPERACK KOPPELINGSSET PRLK 

Artikelnummer PRLK 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) N.v.t. 

Gewicht 15 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag  

Materiaal Staal 

Materiaal dikte N.v.t. 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig N.v.t. 

Gasveren aanwezig N.v.t. 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Piperack™ PRLK 

 
PRLK om twee Piperacks aan elkaar te koppelen 

 Koppelingsset om twee Piperacks aan elkaar te kunnen koppelen 

 Geschikt voor het opslaan van materialen met grotere lengtes 

 Ideaal voor het samenvoegen van twee Piperacks om materialen van 6 meter lengte op te slaan en te vervoeren 

 Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingen 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD PRUK UPGRADEKIT 

Artikelnummer PRUK 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) N.v.t. 

Gewicht 20 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag  

Materiaal Staal 

Materiaal dikte N.v.t. 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Piperack™ PRUK 

 
PRUK upgradekit voor de PR1 

 Upgradekit van 1 ton naar 2 ton opslagcapaciteit voor de PR1 Piperack  

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD PRSH handgreep 

Artikelnummer PRSH 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 94 x 165 x 90 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) N.v.t. 

Gewicht 0,6 KG 

Kleur Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat, rubberen handvat  

Materiaal Staal, rubber 

Materiaal dikte 3 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie Piperack PR1 of PR2 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Piperack™ PRSH 

 
PRSH handgreep voor de PR1 en PR2 Piperack 

 Sterke handgreep die met slechts twee bouten past op een Piperack PR1 en PR2 

 Met de Piperack handgreep kunnen de Piperacks veilig worden verreden wanneer ze zijn geladen 

 Sterke 3 mm gepoedercoat stalen en PVC rubberen handgreep is gebouwd om lang mee te gaan in de 

veeleisende omstandigheden op bouwplaatsen en is weersbestendig 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD PIPESTOR PS3.0 

Artikelnummer PS3.0 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 495 x 3160 x 495 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 575 x 3205 x 785 mm 

Gewicht 133 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.6 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 robuuste sleutels 

Niet standaard, beschikbaar als optie 50 mm messing hangslot 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Zwaar last wielen met Armorgard-zwenkwielen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Pipestor™ PS3.0 

 
Model: Pipestor PS3.0 

 Mobiele opslag box, ontworpen om lange buizen, leidingen en profielen veilig op te bergen 

 Robuuste stalen plaatconstructie en afgewerkt met een duurzame poedercoating 

 Intern verdeeld in 4 afzonderlijke compartimenten die de opslagcapaciteit maximaliseert en overzicht binnen de 

opslag box geeft 

 Geleverd in lengtes van 1,5 m die aan elkaar worden geschroefd 

 Wordt compleet geleverd met zware wielen 

 Een uitstekende maatregel voor diefstalpreventie  

 Ontworpen voor het opslaan van allerlei lengte materialen tot 3 meter lang 

SPECIFICATIES 



 

[14-9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRODUCT ARMORGARD PIPESTOR PS6.0 

Artikelnummer PS6.0 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 495 x 6350 x 495 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 575 x 6410 x 785 mm 

Gewicht 256 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.6 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 robuuste sleutels 

Niet standaard, beschikbaar als optie 50 mm messing hangslot 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Zwaar last wielen met Armorgard-zwenkwielen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Pipestor™ PS6.0 

 
Model: Pipestor PS6.0 

 Mobiele opslag box, ontworpen om lange buizen, leidingen en profielen veilig op te bergen 

 Robuuste stalen plaatconstructie en afgewerkt met een duurzame poedercoating 

 Intern verdeeld in 4 afzonderlijke compartimenten die de opslagcapaciteit maximaliseert en overzicht binnen de 

opslag box geeft 

 Geleverd in lengtes van 1,5 m die aan elkaar worden geschroefd 

 Wordt compleet geleverd met zware wielen 

 Een uitstekende maatregel voor diefstalpreventie  

 Ontworpen voor het opslaan van allerlei lengte materialen tot 6 meter lang 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD Flexikart FK4 

Artikelnummer FK4 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) 1269 x 1172 x 391 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 1269 x 1172 x 1202 mm 

Gewicht 84 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal en hout 

Materiaal dikte Staal 3.0 en Hout 1.5 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Bevestigingsplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Flexikart™ FK4 

 
Model: Flexikart FK4 

 Een robuuste palletwagen die de veiligheid verhoogt en fysieke belasting vermindert bij handmatig 

manoeuvreren 

 Maximale belastingcapaciteit van 1.200 KG 

 Alle 4 draagarmen kunnen naar wens individueel worden opengeklapt en wanneer niet in gebruik naast het 

plateau worden ingeklapt 

 Met de steunarmen rechtop vergrendeld, kunnen er pallets van 1200 x 1000 op geplaatst worden 

 Met de steunarmen ingeklapt, is de Flexikart geschikt voor grotere ladingen of kan worden samengevoegd met 

een tweede Flexikart voor lange ladingen, zoals metalen balken, hout, buis en andere materialen 

 Dankzij vier zwenkwielen (twee met rem) kan de Flexikart gemakkelijk in elke richting worden verplaatst 

 De Flexikart is gemakkelijk stapelbaar, wanneer niet in gebruik, voor maximale ruimte-efficiëntie 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD v-kart VK2 

Artikelnummer VK2 

Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H) Tot Ø400 mm 

Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H) 1220 x 840 x 900 mm 

Gewicht 35 KG 

Kleur Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2.0 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

v-kart™ VK2 

 
Model: v-kart VK2 

 Sterke buiswagen voor het makkelijk verplaatsen van zware materialen, met name lange pijpen, profielen, hout, 

goten etc 

 Robuuste poedercoating met corrosiewerende onderlaag 

 Maximale belastingcapaciteit van 500 KG 

 Verplaats op een veilige manier pijpen en buizen tot een diameter van Ø400 mm 

 Grote wielen met een diameter van Ø350 mm 

 Sterk, lichtgewicht van ontwerp 

 Ergonomisch handvat inbegrepen 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD CUTTINGSTATION SS7 

Artikelnummer SS7 

Interne afmetingen bovenzijde met uitgeschoven achterzijde (L x B x H) 1140 x 1020 x 960 mm 

Interne afmetingen onderzijde (L x B x H) 1135 x 710 x 550 mm 

Externe afmetingen standaard (L x B x H) 1390 x 750 x 1900 mm 

Externe afmetingen met uitgeschoven draagarmen (L x B x H) 1390 x 1070 x 1900 mm 

Gewicht 175 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.5 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilige, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 sleutels 

Niet standaard, beschikbaar als optie SS7X, SS7C 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard – zware uitvoering 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Extra zware wielen met Armorgard-wielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja, brandwerend schuim 

Cuttingstation™ SS7 

 
Model: Cuttingstation SS7 

 Een multifunctioneel zaagplatform met een afsluitbare kast onder het werkbankgebied 

 Verzonken 220V voedingsinlaat 

 2x 220V Stopcontacten 

 Uitschuifbare draagarmen met 4 configuraties 

 Heavy-Duty zwenkwielen voor eenvoudig verplaatsen 

 Uitschuifbaar achter paneel biedt extra werkruimte voor verstekzagen 

 Geluiddempend en brandwerend schuim om geluidoverlast te verminderen 

 Rubberen mat om trillingen te verminderen 

 PVC gordijnen tegen rondvliegende vonken 

 Spaander collector 

 Verbeterde verlichtingspositie voor verhoogde productiviteit 

 Europees patent aanvraagnummer: EP17183824.6 

 Europees gemeenschap modelregistratienummer: 04511525 

LET OP: Alle cuttingstations worden exclusief zaagmachine geleverd.  

De zaagmachine op deze afbeelding dient enkel ter illustratie. 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD CUTTINGSTATION SS7X 

Artikelnummer SS7X 

Interne afmetingen bovenzijde met uitgeschoven achterzijde (L x B x H) 1125 x 995 x 1000 mm 

Interne afmetingen onderzijde (L x B x H) 1125 x 710 550 mm 

Externe afmetingen standaard (L x B x H) 1390 x 780 x 1999  mm 

Externe afmetingen met uitgeschoven draagarmen (L x B x H) 1390 x 1070 x 1900 mm 

Gewicht 200 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.5 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilige, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 sleutels 

Niet standaard, beschikbaar als optie SS7X, SS7C 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard – zware uitvoering 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Extra zware wielen met Armorgard-wielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja, brandwerend schuim 

Cuttingstation™ SS7X 

 
Model: Cuttingstation SS7X 

 Alle voordelen van het model SS7 +: 

 Stofafzuigaansluiting 

LET OP: Alle cuttingstations worden exclusief zaagmachine geleverd.  

De zaagmachine op deze afbeelding dient enkel ter illustratie. 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD CUTTINGSTATION KLEM SS7C 

Artikelnummer SS7C 

Interne afmetingen (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen (L x B x H) 30 x 1000 x 550  mm 

Gewicht 4 KG 

Kleur Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2.0 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie SS7, SS7 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Cuttingstation™ SS7C 

 
Cuttingstation klem SS7C 

 Universele klem. Elektrische zaagmachines kunnen aan de klem gemonteerd worden.  

 Houdt elektrische zaagmachines op hun plaats tijdens het gebruik 

 De klem heeft een universeel ontwerp dat bedoeld is om te passen in combinatie met 

bijna elke zaag. De bevestigingsgaten variëren van 110 tot 600 mm en diepte gaten 

variëren van 30 tot 475 mm 

 Standaard 2 verschillende bouten inbegrepen 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBENCH BH1080 

Artikelnummer BH1080 

Interne afmetingen opgevouwen (L x B x H) 1080 x 750 x 130 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1080 x 750 x 820 mm 

Gewicht 28 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout 

Materiaal Staal en hout 

Materiaal dikte Buis  Ø36 mm, houten blad 25 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie Geen 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Tuffbench™ BH1080 

 
Model: Tuffbench BH1080 

 Duurzaam houten werkoppervlak 

 Gepoedercoat frame voor langdurig gebruik 

 Vouwpoten worden vastgezet met klittenband, zodra het is ingeklapt 

 Metalen rand, gelijk met houten werkblad 

 Inklapbaar voor een eenvoudig opbergen en transporteren 

 Ideaal voor het monteren van kettingpijpklem en bankschroef 

 Geen losse onderdelen 

 Maximale belastingcapaciteit van 300 KG 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBENCH BH1080-HW 

Artikelnummer BH1080-HW 

Interne afmetingen opgevouwen (L x B x H) 1080 x 750 x 130 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1080 x 750 x 820 mm 

Gewicht 31 KG 

Kleur Zwart – RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout 

Materiaal Staal en hout 

Materiaal dikte Buis  Ø36 mm, houten blad 25 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie 6” kettingpijpklem en 4” bankschroef 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Vast geschroefd 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Tuffbench™ BH1080 

 
Model: Tuffbench BH1080-HW 

 Zwaar uitgevoerde inklapbare werkbank 

 Wielen en handvat toegevoegd voor verbeterde manoeuvreerbaarheid 

 Optionele extra kettingpijpklem en bankschroef 

 Verhoogde staaldikte voor extra stijfheid 

 Duurzaam houten werkoppervlak 

 Gepoedercoat frame voor langdurig gebruik 

 Vouwpoten worden vastgezet met ketting, zodra het is ingeklapt 

 Metalen rand, gelijk met houten werkblad 

 Inklapbaar voor een eenvoudig opbergen en transporteren 

 Geen losse onderdelen 

 Maximale belastingcapaciteit van 300 KG 

LET OP: De kettingpijpklem en bankschroef worden optioneel 

geleverd en horen er niet standaard bij.  

De kettingpijpklem en bankschroef op deze afbeelding dienen enkel 

ter illustratie. 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH BH1270M 

Artikelnummer BH1270M 

Interne afmetingen (L x B x H) 990 x 630 x 640 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1120 x 7050 x 920 mm 

Gewicht 78 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 en 3 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 

Niet standaard, beschikbaar als optie Houten werkblad 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Extra Heavy-Duty wielen met Armorgard wielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Mobile Tuffbench™  

 
Model: Mobile Tuffbench BH1270M 

 Kan in veel toepassingen worden gebruikt, met de mogelijkheid om een houten werkblad te bevestigen (model BH1270M-W) 

 Uitgerust met extra zware wielen, om het manoeuvreren op locatie gemakkelijker te maken 

 Beveiligd kastgedeelte onder de werkbank om gereedschap en apparatuur veilig op te bergen 

 Handgrepen aan beide uiteinden van de unit om het verplaatsen te vergemakkelijken. 

 Uitgerust met 5-pins deadlock en de interne anti-inbraaksystemen, voor maximale beveiliging 

 Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

 Serienummer voor sleutelvervangingsservice 

 Maximale belastingcapaciteit van 1.000 KG 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH HOUTEN WERKBLAD BH1270M-W 

Artikelnummer BH1270M-W 

Interne afmetingen (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1200 x 700 x 20 mm 

Gewicht 20 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 en hout 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout 

Materiaal Staal en hout 

Materiaal dikte 2 en 3 mm 

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig N.v.t. 

Gasveren aanwezig N.v.t. 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Mobile Tuffbench™  

 
Houten werkblad – BH1270M-W. Voor boven op de Mobile Tuffbench BH1270M 

 Houten werkblad voor montage op de Mobile Tuffbench BH1270M 

 Metalen rand gelijk met houten oppervlak 

 Het ultrasterke oppervlak is ideaal voor het bevestigen van kettingbankschroef, bankschroeven en  

andere apparatuur, waardoor het onmisbaar is voor aannemers in de metaal en elektrotechniek bij het draadsnijden en buigen van buizen 

SPECIFICATIES 

LET OP: Dit artikelnummer is enkel voor de houten werkblad.  

Dit is een uitbreiding op de Mobile Tuffbench BH1270M. 
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PRODUCT ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH BH1270-VF 

Artikelnummer BH1270-VF 

Interne afmetingen (L x B x H) 990 x 630 x 640 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1200 x 705 x 940 mm 

Gewicht 125 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 en hout 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout 

Materiaal Staal en hout 

Materiaal dikte 2 en 3 mm 

Sluitmechanisme Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Extra Heavy-Duty wielen met Armorgard-wielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Mobile Tuffbench™  

 
Model: Mobile Tuffbench BH1270-VF – Alle voordelen van de BH1270M +: 

 Voorzien van houten werkblad, kettingbank en bankschroef 

 Handgrepen aangebracht aan elke uiteinde van de Mobile Tuffbench om het verplaatsen te vergemakkelijken 

 Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

 Serienummer voor sleutelvervangingsservice 

 Maximale belastingcapaciteit van 1.000 KG 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD BARROBOX BB2 

Artikelnummer BB2 

Interne afmetingen (L x B x H) 600 x 797 x 608 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 770 x 1045 x 716 mm 

Gewicht 82 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 en Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte Deksel 2 mm, Box 1.5 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Geen 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Barrobox™ BB2 

 
Model: Barrobox BB2 

 Unieke, veelzijdige en mobiele box, ontworpen voor werknemers die veel onderweg zijn 

 Inklapbare wielen veranderen de Barrobox van een mobiele box in een statische box, waardoor het erg moeilijk is om zonder sleutel te vervoeren 

 Zeer veilige, 5-pins deadlock slot 

 Duurzame constructie van 2 mm dik staal 

 Deksel voorzien van gasveren die het openen vergemakkelijken 

 Ergonomisch inklapbare handgrepen zorgen ervoor dat de Barrobox gemakkelijk te manoeuvreren is 

 De aanwezige heftrucksleuven maken het gemakkelijk om de Barrobox met een vorkheftruck te verplaatsen 

 Het unieke “SlamStop” veiligheidssysteem zorgt voor veiligheid tegen ongewenst dichtvallen van het deksel  

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB1 

Artikelnummer TB1 

Interne afmetingen (L x B x H) 920 x 470 x 450 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 950 x 505 x 460 mm 

Gewicht 50 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 1x Zeer veilig, 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 1x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 

Niet standaard, beschikbaar als optie Geen 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB1 

 
Model: Tuffbank TB1 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB2 

Artikelnummer TB2 

Interne afmetingen (L x B x H) 1120 x 590 x 540 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1150 x 615 x 640 mm 

Gewicht 75 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Hijskraanogen, zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB2 

 
Model: Tuffbank TB2 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 

LET OP: De hijskraanogen op de afbeelding hieronder worden niet 

standaard meegeleverd, deze dienen separaat besteld te worden. 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB12 

Artikelnummer TB12 

Interne afmetingen (L x B x H) 1120 x 470 x 450 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1150 x 495 x 460 mm 

Gewicht 60 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Gereedschap opbergrek en PowerShelf 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB12 

 
Model: Tuffbank TB12 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB21 

Artikelnummer TB21 

Interne afmetingen (L x B x H) 730 x 590 x 540 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 760 x 615 x 640 mm 

Gewicht 55 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Zwenkwielen 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB21 

 
Model: Tuffbank TB21 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB3 

Artikelnummer TB3 

Interne afmetingen (L x B x H) 1120 x 590 x 840 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1150 x 615 x 930 mm 

Gewicht 95 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 300N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB3 

 
Model: Tuffbank TB3 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TBC4 

Artikelnummer TBC4 

Interne afmetingen (L x B x H) 1120 x 590 x 1175 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1150 x 615 x 1265 mm 

Gewicht 125 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 1000N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TBC4 

 
Model: Tuffbank TBC4 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TBC5 

Artikelnummer TBC5 

Interne afmetingen (L x B x H) 1495 x 590 x 1175 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1525 x 615 x 1265 mm 

Gewicht 155 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 1000N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TBC5 

 
Model: Tuffbank TBC5 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD TUFFBANK TB6 

Artikelnummer TB6 

Interne afmetingen (L x B x H) 1895 x 590 x 540 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1925 x 615 x 640 mm 

Gewicht 120 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 2 mm en 3 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Ja 

Newton belastbaarheid gasveer 2x 450N 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen SlamStop™ 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Hijskraanogen, Zwenkwielen 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Zwenkwiel platen 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t 

Tuffbank™ TB6 

 
Model: Tuffbank TB6 

 Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

 Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld 

 Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming 

 Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken 

 Meerdere externe anti-inbraak platen 

 Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal 

 Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel 

 Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit 

 Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap 

 Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen 

 Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck 

 Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar 

 Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid 

 Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FITTINGSTOR FC2 

Artikelnummer FC2 

Interne afmetingen (L x B x H) 790 x 540 x 1170 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 800 x 555 x 1450 mm 

Gewicht 89 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.6 mm en 2 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Extra planken en extra opbergbakken 

Hoeveelheid planken 2 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Fittingstor™ FC2 

 
Model: Fittingstor FC2 

 Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen 

 Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

 Compleet met 2 verwijderbare planken en 6 individuele opbergbakken 

 Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is 

 Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming 

 Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie 

 Ontworpen om de dieven weg te houden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FITTINGSTOR FC3 

Artikelnummer FC3 

Interne afmetingen (L x B x H) 1185 x 510 x 1465 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1200 x 550 x 1750 mm 

Gewicht 139 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.6 mm en 2 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Extra planken en extra opbergbakken 

Hoeveelheid planken 3 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Fittingstor™ FC3 

 
Model: Fittingstor FC3 

 Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen 

 Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

 Compleet met 3 verwijderbare planken en 15 individuele opbergbakken 

 Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is 

 Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming 

 Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie 

 Ontworpen om de dieven weg te houden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FITTINGSTOR FC4 

Artikelnummer FC4 

Interne afmetingen (L x B x H) 995 x 505 x 1295 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1010 x 550 x 1575 mm 

Gewicht 133 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.6 mm en 2 mm 

Sluitmechanisme 2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Één extra plank met gescheiden opslag 

Hoeveelheid planken 3 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Fittingstor™ FC4 

 
Model: Fittingstor FC4 

 Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen 

 Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

 Compleet met 3 verwijderbare planken met gelaste compartimenten 

 Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is 

 Opberg vak in de basis voor grotere gereedschappen en apparatuur 

 Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming 

 Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie 

 Ontworpen om de dieven weg te houden 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FITTINGSTOR FC5 

Artikelnummer FC5 

Interne afmetingen (L x B x H) 900 x 900 x 1290 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 960 x 985 x 1375 mm 

Gewicht 160 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1.5 mm en 2 mm 

Sluitmechanisme Metalen sluiting met hangslotpunt 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels Nee 

Niet standaard, beschikbaar als optie Opbergbakken, 50 mm  messing hangslot 

Hoeveelheid planken 6 gelaste planken 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Fittingstor™ FC5 

 
Model: Fittingstor FC5 

 2x sluitingen met hangslotpunten, 6 x 6 inch wielen (2 geremd) en 6 gelaste planken 

 Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is 

 Optioneel extra montagebakken voor aparte opslag van kleinere onderdelen 

 Ergonomische handgrepen om de kast te verplaatsen 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FITTINGSTOR FC6 

Artikelnummer FC6 

Interne afmetingen (L x B x H) 880 x 709 x 1592 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1077 x 775 x 1880 mm 

Gewicht 123 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1 mm 

Sluitmechanisme 2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie Extra opslagbakken 

Hoeveelheid planken 3 vaste planken 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Bevestigingsplaten 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Nee 

Fittingstor™ FC6 

 
Model: Fittingstor FC6 

 Robuuste opslag kast, gemaakt van stevig geperforeerde staalplaat 

 Ideaal voor het opbergen van armaturen en fittingen 

 De optionele stevige plastic opbergbakken zijn verkrijgbaar. Deze zijn ideaal voor het organiseren van uw materialen 

 Inhoud is altijd zichtbaar voor eenvoudige identificatie 

 Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport 

 De Fittingstor wordt standaard geleverd met 4 zware zwenkwielen, waarvan 2 geremd 

 Wordt geleverd met 3 stevige vaste planken 

 Robuuste poedercoating biedt weerbestendigheid en duurzaamheid 

 Meer dan 380 mm ruimte tussen de planken 

 5-pins deadlock sloten aan de onder- en bovenkant voor optimale veiligheid 

 Sterke ergonomische handgreep, om de kast gemakkelijk op locatie of tussen ruimtes te verplaatsen 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FORMA-STOR FR100-T 

Artikelnummer FR100-T 

Interne afmetingen (L x B x H) 1920 x 970 x 1950 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 2075 x 1120 x 2160 mm 

Gewicht 251 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1 mm en 2 mm  

Sluitmechanisme 2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Tot 30 minuten 

Forma-stor™ FR100-T 

 
Model: Forma-stor FR100-T 

 Robuuste en veilige opslag box 

 2x 5-pins deadlock sloten 

 Sterke afsluitbare deuren 

 Stevige houten vloer 

 Kan voor gemonteerd worden geleverd 

 Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om plat te kunnen vervoeren 

 Modulair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar 

 Hijskraanogen voor probleemloze beweging. 

 Gegalvaniseerde panelen 

 Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport 

 Sterk gemonteerde OSB-vloer 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FORMA-STOR FR200-T 

Artikelnummer FR200-T 

Interne afmetingen (L x B x H) 1920 x 1920 x 1950 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 2075 x 2075 x 2160 mm 

Gewicht 384 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1 mm en 2 mm  

Sluitmechanisme 2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Tot 30 minuten 

Forma-stor™ FR200-T 

 
Model: Forma-stor FR200-T 

 Robuuste en veilige opslag box 

 2x 5-pins deadlock sloten 

 Sterke afsluitbare deuren 

 Stevige houten vloer 

 Kan voor gemonteerd worden geleverd 

 Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om plat te kunnen vervoeren 

 Modulair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar 

 Hijskraanogen voor probleemloze beweging. 

 Gegalvaniseerde panelen 

 Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport 

 Sterk gemonteerde OSB-vloer 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FORMA-STOR FR300-T 

Artikelnummer FR300-T 

Interne afmetingen (L x B x H) 1920 x 2840 x 1950 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 2075 x 2990 x 2160 mm 

Gewicht 467 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1 mm en 2 mm  

Sluitmechanisme Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Tot 30 minuten 

Forma-stor™ FR300-T 

 
Model: Forma-stor FR300-T 

 Robuuste en veilige opslag box 

 2x 5-pins deadlock sloten 

 Sterke afsluitbare deuren 

 Stevige houten vloer 

 Kan voor gemonteerd worden geleverd 

 Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om plat te kunnen vervoeren 

 Modulair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar 

 Hijskraanogen voor probleemloze beweging. 

 Gegalvaniseerde panelen 

 Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport 

 Sterk gemonteerde OSB-vloer 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD FORMA-STOR FR400-T 

Artikelnummer FR400-T 

Interne afmetingen (L x B x H) 1920 x 3840 x 1950 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 2075 x 3995 x 2160 mm 

Gewicht 467 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1 mm en 2 mm  

Sluitmechanisme Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 3 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Tot 30 minuten 

Forma-stor™ FR400-T 

 
Model: Forma-stor FR400-T 

 Robuuste en veilige opslag box 

 2x 5-pins deadlock sloten 

 Sterke afsluitbare deuren 

 Stevige houten vloer 

 Kan voor gemonteerd worden geleverd 

 Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om plat te kunnen vervoeren 

 Modulair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar 

 Hijskraanogen voor probleemloze beweging. 

 Gegalvaniseerde panelen 

 Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport 

 Sterk gemonteerde OSB-vloer 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD INSTRUCTAHUT IH4  

Artikelnummer IH4 

Interne afmetingen (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 1235 x 500 x 1850 mm 

Gewicht 71 KG 

Kleur Rood – RAL-3020 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1,5 mm  

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 1 

Zwenkwielen standard of optioneel Optioneel 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielset 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Instructahut™ 

 
Model: Instructahut IH4 

 Het alles-in-één prikbord, ontmoetingspunt en alarmcentrale voor EHBO en brand 
apparatuur 

 Zelfdragend en gebouwd om lang mee te gaan 

 Weerbestendig ontwerp dat water afvoert om te zorgen dat documenten binnenin 
ook zijn beschermd 

 Duidelijk zichtbaar op locatie(s) 

 Vervangbaar bord zorgt ervoor dat het vele malen hergebruikt kan worden 

 Optionele extra kast past onderin voor veilige opslag van (elektrisch) gereedschap 
en PBM  

SPECIFICATIES 



 

[14-39] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRODUCT ARMORGARD INSTRUCTAHUT CABINET IHC4  

Artikelnummer IHC4 

Interne afmetingen (L x B x H) 940 x 425 x 600 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 950 x 445 x 605 mm 

Gewicht 28 KG 

Kleur Zwartgrijs – RAL-7021 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte 1,2 mm  

Sluitmechanisme Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

Heftruck sleuven aanwezig Ja 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen N.v.t. 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken 0 

Zwenkwielen standard of optioneel N.v.t. 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig Ja 

Instructahut Cabinet™ 

 
Model: Instructahut Cabinet IHC4 

 Stalen kast dat perfect onderin de Instructahut past 

 Gebouwd volgens de Armorgard-normen met 1,2 mm dik staal 

 Biedt veilige opslag voor materialen op locatie(s) 

 Weerbestendig ontwerp 

 Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD INSTAGATE IG4 

Artikelnummer IG4 

Interne afmetingen (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) Gevouwen: 440 x 540 x 1380 mm – Uitgevouwen: 2185 x 540 x 1380 mm 

Gewicht 30 KG 

Kleur Rood: RAL-3020 & Wit: RAL-9003 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Industrieel aluminium, Plastic, RVS 

Materiaal dikte 1,5 mm  

Sluitmechanisme Kliksysteem 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Instagate™ 

 
Model: Instagate IG4 

 Binnen enkele seconden ingezet 

 Eenvoudig te verplaatsen en uit te breiden 

 Robuuste wielen incl. rem zorgen voor gemakkelijk bewegen en verplaatsen 

 Uniek vergrendelingssysteem beveiligt de barrière in een gesloten positie wanneer 
niet in gebruik 

 Makkelijk uit te breiden tot elk gewenste lengte d.m.v. extra modules te koppelen 

 Gepoedercoat en weerbestendig 

 Gemaakt van lichtgewicht, ultrasterk aluminium 

 Voor binnen als buitengebruik 

 

 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD INSTAGATE IG6 

Artikelnummer IG6 

Interne afmetingen (L x B x H) N.v.t. 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) Gevouwen: 440 x 542 x 1884 mm – Uitgevouwen: 2380 x 542 x 1884 mm 

Gewicht 40 KG 

Kleur Rood: RAL-3020 & Wit: RAL-9003 

Afwerking coating Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal 

Materiaal Industrieel aluminium, Plastic, RVS 

Materiaal dikte 1,5 mm  

Sluitmechanisme Kliksysteem 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Instagate™ 

 
Model: Instagate IG6 

 Binnen enkele seconden ingezet 

 Eenvoudig te verplaatsen en uit te breiden 

 Robuuste wielen incl. rem zorgen voor gemakkelijk bewegen en verplaatsen 

 Uniek vergrendelingssysteem beveiligt de barrière in een gesloten positie wanneer 
niet in gebruik 

 Makkelijk uit te breiden tot elk gewenste lengte d.m.v. extra modules te koppelen 

 Gepoedercoat en weerbestendig 

 Gemaakt van lichtgewicht, ultrasterk aluminium 

 Voor binnen als buitengebruik 

 

 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD POWERSTATION PWS6 

Artikelnummer PWS6 (6 compartimenten) 

Interne afmetingen (L x B x H) Één compartiment: 295 x 425 x 275 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 300 x 450 x 1800 mm 

Gewicht 27 KG 

Kleur Lichtgrijs met rode deuren 

Afwerking coating Gegalvaniseerd- en gepoedercoat staal met afgewerkt antibacteriële epoxy poedercoating 

Materiaal Industrieel aluminium, Plastic, RVS 

Materiaal dikte 1,0 mm  

Sluitmechanisme Cam lock 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer Nee 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 per compartiment 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Powerstation™ 

 

Model: Powerstation PWS6 

 6 of 10 afzonderlijke lockers met individuele sloten 

 Dubbel stopcontact in elk compartiment 

 230V aardlekschakelaar 

 Geperforeerde deuren voor ventilatie en zicht 

 Geheel stalen constructie 

 Antibacterieel afgewerkt met antibacteriële epoxy poedercoating 

 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD POWERSTATION PWS10 

Artikelnummer PWS10 (10 compartimenten) 

Interne afmetingen (L x B x H) Één compartiment: 220 x 305 x 305 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) 455 x 430 1705 mm 

Gewicht 41 KG 

Kleur Lichtgrijs met rode deuren 

Afwerking coating Gegalvaniseerd- en gepoedercoat staal met afgewerkt antibacteriële epoxy poedercoating 

Materiaal Industrieel aluminium, Plastic, RVS 

Materiaal dikte 1,0 mm  

Sluitmechanisme Cam lock 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer Nee 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels 2 per compartiment 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd N.v.t. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Powerstation™ 

 

Model: Powerstation PWS10 

 6 of 10 afzonderlijke lockers met individuele sloten 

 Dubbel stopcontact in elk compartiment 

 230V aardlekschakelaar 

 Geperforeerde deuren voor ventilatie en zicht 

 Geheel stalen constructie 

 Antibacterieel afgewerkt met antibacteriële epoxy poedercoating 

 

SPECIFICATIES 
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PRODUCT ARMORGARD BUNDLERACK BR1 

Artikelnummer BR1 

Interne afmetingen (L x B x H) Opgevouwen: 1005 x 1560 x 550 mm 

Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H) Uitgevouwen: 1005 x 1560 x 1010 mm 

Gewicht 79 KG 

Kleur Zwart: RAL-9005 

Afwerking coating Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

Materiaal Staal 

Materiaal dikte N.v.t.  

Sluitmechanisme N.v.t. 

Heftruck sleuven aanwezig Nee 

Gasveren aanwezig Nee 

Newton belastbaarheid gasveer N.v.t. 

Veiligheidssysteem tegen dichtvallen Nee 

Hoeveelheid meegeleverde sleutels N.v.t. 

Niet standaard, beschikbaar als optie N.v.t. 

Hoeveelheid planken N.v.t. 

Zwenkwielen standard of optioneel Standaard 

Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd Quick-fix bout op wielenset. Extra Heavy-Duty wielen. 

Inhoud N.v.t. 

Veiligheidssignalering N.v.t. 

Vuurbestendig N.v.t. 

Bundlerack™ 

 
Model: Bundlerack BR1 

 Robuuste constructie en getest gewichtsbelasting voor 1 of 2 ton 

 Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag 

 Heavy-duty zwenkwielen met rem 

 Opvouwbaar voor gemakkelijke opslag 

SPECIFICATIES 


