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93 Инструментална количка
Код № Описание B mm H mm L mm кг

81200154 93/6 A
Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна 877 1000 481 57

81200155 93/6 R
Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна 877 1000 481 57

81200156 93/6 B
Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна 877 1000 481 57

93 TOP BOX | TOP BOX CADDY

Код № Описание B mm H mm L mm кг

81200157 93 TOP BOX
Надграждаща кутия,  
черна RAL 9005, празна 748 463 481 32,5

81200158 93 TOP BOX CADDY Количка 719 221 475,4 10,6

Всички чекмеджета могат да бъдат 
изтеглени на 100%. В комбинация
със STAHLWILLE стандартните TCS 
подложки или с променливите 
разделители на чекмеджета винаги е 
осигурен най-добрият преглед и 
удобното изваждане на инструмента.

Устойчиви на масло и киселини
плавно движещи се колела (Ø 125
мм) със защита, за да се предот-
врати навлизането на мръсотия  и 
влакна в лагерите, с две ръчни
спирачки.

Двустепенна концепция за безопасност:
Централно заключване с кръгла
ключалка и сгъваем ключ. Функцията 
против накланяне прави невъзможно 
издърпването на няколко чекмеджета 
едновременно.

Висока статична товароносимост
до 500 кг. Долното чекмедже е с 
товароносимост до 45 кг!

КОЛИЧКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

TTS93 
TTS93 доказва, че няма нужда да правите компромис с качеството и 

функционалността, когато използвате модел от начално ниво. Серията се 

отличава с двустепенна концепция за безопасност, чекмеджета с пълно 

изтегляне с водачи на сачмени лагери, висока товароносимост и 

ергономична работна височина от 100 см. Включва индивидуално 

регулируем държач за хартиени ролки с ширина до 30 см.

TTS93 TOP BOX
За тези, които искат повече гъвкавост. Практичната TTS93 TOP 

BOX може да се използва отделно към подходящия CADDY или 

като добавка към количката за инструменти TTS93. С четири 

чекмеджета, TOP BOX предлага допълнително място за 

съхранение. TOP BOX се предлага само в черно.

Гъвкаво решение за Top Box 
Caddy. Висока мобилност 
благодарение на четирите 
въртящи се колела.

За всички, които искат повече. Top 
Box може да се използва на количка 
за инструменти TTS93. За още повече 
място за съхранение.

Нуждаете се от повече място? 
Просто подредете няколко Top 
Box една върху друга – можете 
да го направите и на Caddy.

НОВО!НОВО!

TTS93 вече се предлага в три 
цвята – червен, син и антрацит!
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АСОРТИМЕНТ КОЛИЧКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ

TTS93 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН АСОРТИМЕНТ
STAHLWILLE TTS93 може да бъде поръчан с три 
атрактивни комплекта инструменти. Различните 
комплекти инструменти са добре обмислени до 
последния детайл и предлагат множество възможни 
приложения в индустрията, търговията и 
автомобилостроенето.

93 Инструментална количка

Код № Описание B mm H mm L mm кг

98830177 93/130 Инструментална количка, вкл. 130  премиум инструмента 877 1000 481 65,3

98830178 93/157QR Инструментална количка, вкл. 157  премиум инструмента 877 1000 481 69,5

98830180 93/250QR Инструментална количка, вкл. 250  премиум инструмента 877 1000 481 79,5

Сканирайте QR кода и 
получете преглед на 
комплекта инструменти!

1. Чекмедже

2. Чекмедже

TTS93 

Включва 130 броя  

премиум 
инструмента

2 пълни
чекмеджета

TTS93 

Включва 157 броя  

премиум 
инструмента

1. Чекмедже 2. Чекмедже 3. Чекмедже

3 пълни
чекмеджета!

TTS93 

Включва 250 броя
премиум 
инструмента

Всичките 6
чекмеджета

са пълни!

1.Чекмедже 2. Чекмедже 3. Чекмедже

4. Чекмедже 5.Чекмедже 6. Чекмедже
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TTS95 PRO

Космическо чудо. Количката за 
инструменти 98 PRO предлага 100% 
повече обем на чекмеджето в 
сравнение с моделите 93 и 95 PRO.

TTS95 PRO е висококачествен универсален продукт и предлага разнообразие 
от акценти, като чекмеджета с пълно изтегляне, тристепенна концепция за 
безопасност и цялостна защита от удар с абсорбиране на удара. Плътно 
заварен горен плот от неръждаема стомана, ролката за хартия и държачът за 
спрей, които са включени в стандартния обхват на доставка, са особено 
практични. Моделът се предлага в три цвята и три конфигурации на 
чекмеджета и има статична товароносимост 750 кг.

За всички, които искат – и се нуждаят – от повече. По-големият TTS98 
PRO предлага 100% повече обем на чекмеджето от моделите 93 и 95 
PRO. С капацитет на статичен товар от 1400 кг, плътно заварен горен 
плот от неръждаема стомана и много други функции, няма място за 
компромис – но има много място за повече инструменти. Включва 
хартиена ролка и държач за спрей, както и цялостна защита от удар и 
абсорбиране на удара. TTS98 PRO се предлага в три цвята и две 
конфигурации на чекмеджетата.

TTS98 PRO 

95 PRO Инструментална количка
Чекмеджета Код № Описание B mm H mm L mm кг

6 x

81200160 95/6 A PRO Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна

827 1020 496 71,5

81200161 95/6 B PRO Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна

827 1020 496 71,5

81200162 95/6 R PRO Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна

827 1020 496 71,5

7 x

81200163 95/7 A PRO Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна

827 1020 496 75

81200164 95/7 B PRO Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна

827 1020 496 75

81200165 95/7 R PRO Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна

827 1020 496 75

8 x

81200166 95/8 A PRO Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна

827 1020 496 78

81200167 95/8 B PRO Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна

827 1020 496 78

81200168 95/8 R PRO Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна

827 1020 496 78

Всички чекмеджета могат да бъдат 
изтеглени на 100%. В комбинация 
със STAHLWILLE стандартните TCS 
подложки или с променливите 
разделители на чекмеджета 
винаги е осигурен най-добрият 
преглед и удобното изваждане на 
инструмента.

Тристепенна концепция за безопасност: 
Централно заключване със странична 
кръгла ключалка. Заедно със сгъваемия 
ключ, това предпазва от наранявания и 
повреди. Индивидуалното заключване 
предпазва от неволно отваряне по време на 
движение – функцията против накланяне 
прави невъзможно издърпването на 
няколко чекмеджета едновременно.

98 PRO  Инструментална количка
Чекмеджета Код № Описание B mm H mm L mm кг

7 x

81200169 98/7 A PRO Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна

1001 1020 651 116

81200170 98/7 B PRO Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна 1001 1020 651 116

81200171 98/7 R PRO Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна

1001 1020 651 116

8 x

81200172 98/8 A PRO Инструментална количка,  
антрацит RAL 7016, празна

1001 1020 651 118

81200173 98/8 B PRO Инструментална количка,  
синя RAL 2703035, празна 1001 1020 651 118

81200174 98/8 R PRO Инструментална количка,  
червена RAL 3020, празна

1001 1020 651 118

КОЛИЧКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

НОВО!

Достъпен от
2023 Достъпен от

2023

НОВО!

Устойчиви на масло и киселини
плавно движещи се колела (Ø 125
мм) със защита, за да се предот-
врати навлизането на мръсотия и
влакна в лагерите, с две ръчни
спирачки.

Моделите 95 PRO и 98 
PRO се предлагат в три 
цвята – червен, син и 
антрацит!

Това е, което 
отличава TTS95 PRO 
и TTS98 PRO:
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WB625 Работна маса

Код № Описание B mm H mm L mm кг

85010625 WB625 Работна маса, празна 1150 1045 500 97

98830179 WB625/161QR Работна маса, вкл. 161
броя премиум инструмента 1150 1045 500 110 

98830181 WB625/267QR Работна маса, вкл. 267 
броя премиум инструмента 1150 1045 500 122,5

Тристепенна концепция за сигурност: 
Централно заключване със стратнична 
кръгла ключалка. Това, заедно със 
сгъваемия ключ, предпазва от 
наранявания и повреди. 
Индивидуалното заключване 
предотвратява неволно отваряне по 
време на придвижване - защитата 
срещу преобръщане предотвратява
издърпването на няколко чекмеджета 
едновременно.

Само от STAHLWILLE: работна 
височина от 104 см за удобна 
работа. Здравата конструкция и 
мултиплексов плотът от бреза 
(дебелина 30 мм) осигуряват 
типичната за STAHLWILLE 
издръжливост.

Устойчиви на масло и киселини
гладко движещи се колела (Ø
125 мм) със защита, за да се
предотврати навлизането на
мръсотия и влакна в лагерите, с
две ръчни спирачки.

Всичко е XXL. Седем подвижни 
чекмеджета с пълно изтегляне и 
ширина от 880 mm предлагат много 
място за съхранение. 
Мултиплексният работен плот от 
бреза е не само особено голям 
(1150 x 500 x 30 мм), но и FSC-
сертифициран.

WB625
Със седем чекмеджета с пълно изтегляне и пълна ширина, новата 
WB625 предлага максимално място за съхранение с работна 
височина от 104 см, както и максимално удобство. С гъвкавото си 
позициониране върху плавно движещи се колелца, тя винаги е 
точно там, където имате нужда. Освен това се отличава с 
тристепенна концепция за безопасност и висококачествена 
изработка. И винаги на борда: държачът за ролка хартия.

XXL

115 см ширина | 7 чекмеджета | Плот от бреза мултиплекс с дебелина 3 см

В сравнение с количката за инструменти 93 и 
95 PRO, работната маса WB625 предлага 
значително по-голям размер на чекмеджето. 
В допълнение към подложка 3/3 може да се 
добави и подложка 2/3.

98 PRO дори предлага място за две 3/3 
вложки за разлика от моделите 93 и 95 PRO.

АСОРТИМЕНТ ЗА РАБОТНА МАСА

1. Чекмедже

2. Чекмедже

WB625 

Включени 161 броя  

премиум 
инструмента

1. Чекмедже

3. Чекмедже

2. Чекмедже

4. Чекмедже

4 пълни
чекмеджета!

Дори с комплект 

инструменти от 161 части, 

все още са налични 5 

чекмеджета!

WB625 

Включва 267 броя  

премиум 
инструмента

Сканирайте QR кода и 
получете преглед на 

комплекта инструменти!

3 x
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WB621 612 ST
Мобилно пространство за съхранение, отворено 
пространство за съхранение и работна повърхност. 
Новата сервизна количка 612 ST е особено гъвкава и 
винаги под ръка. Гумирани  комфортни колела с две 
ръчни спирачки осигуряват мобилна употреба.

Тристепенна концепция за сигурност:
Централно заключване със стратнична 
кръгла ключалка. Това, заедно със 
сгъваемия ключ, предпазва от 
наранявания и повреди.
Индивидуалното заключване
предотвратява неволно отваряне по
време на придвижване - защитата
срещу преобръщане предотвратява
издърпването на няколко чекмеджета 
едновременно.

Секцията на шкафа разполага с 
рафт с регулируема височина 
(регулируема на стъпки от 7 см), 
два гумирани кабелни извода и 
кабелен канал, който може да се 
развива отзад.

Сканирайте QR кода, за да 
видите преглед на всички 
предимства на продукта!

Сканирайте QR кода за инструкции 
за монтаж и списък с резервни части!

Изключително променлива употреба: 
седем напълно разтегаеми, подвижни 
чекмеджета предлагат много място за 
съхранение (две XXL чекмеджета с 
ширина 880 mm; пет чекмеджета с 
ширина 530 mm). Работният плот от 
бреза е не само изключително голям 
(1150 x 500 x 30 mm), но също така е 
FSC-сертифициран.

РАБОТНА МАСА СЕРВИЗНА КОЛИЧКА

WB621 Работна маса
Код № Описание B mm H mm L mm kg

85010621 WB621 Работна маса, празна 1150 1045 500 97,5

90432728 WB621 E-KIT Комплект електроника – – – –

612 ST Сервизна количка
Код № Описание B mm H mm L mm кг

81300612 612 ST Сервизна количка, празен 819 909 410 25,5

98830176 612/83 ST Сервизна количка, вкл. 83 
броя премиум инструмента 819 909 410 30

Перфектно оборудван с едно 
чекмедже и два практични рафта.

Гумирани комфортни колела (Ø 
125 mm) с две ръчни спирачки 
осигуряват лекота на движение.

Подвижна. Особено маневрена, 
компактен и винаги там, когато 
имате нужда от него.

Висока статична товароносимост 
до 150 кг. Чекмеджето е с 
товароносимост до 30 кг!

Сканирайте QR кода и 
получете преглед на 
комплекта инструменти!

НОВО!

Das E-Kit ist  

optional erhältlich.

Благодарение на две чекмеджета с пълна ширина, новата работна маса 
WB621 предлага много място за съхранение и функции, които правят 
ежедневната работа по-лесна и по-ефективна. Особено удобно: работен 
мултиплексов плот от бреза с работна височина от 104 см и FSC- 
сертифициран. Включва индивидуално регулируем държач за хартиени 
ролки с ширина до 30 см. На задната стена има и два кабелни извода и 
кабелен канал.

Работната маса може да бъде 
оборудвана и с електронен комплект. 
Състои се от превключваем 3-точков 
контакт с два USB порта, включително 
магнитен държач за монтиране 
навсякъде на работната маса, както и 
държач за кабел.

Сервизна количка 
Включва 83 броя  
премиум 
инструмента

1. Чекмедже

Сервизна количка, 
също и без   
комплект инструменти



STAHLWILLE представител в България: Станкови ЕООД · www.stankovi.com · E-mail:stankovi_ood@abv.bg

гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 39, тел./факс: 02 851 14 71

гр. Варна, бул. "Пенчо Славейков" №39, тел./факс: 052 61 20 83

Аксесоари подходящ за

Код № Описание TTS93 TTS95 PRO TTS98 PRO WB625 WB621 93 TOP BOX 612 ST 

81483004

PRH 925 PAPIER-
ROLLENHALTER 
UNIVERSAL

Държач за 
ролка хартия

89011053

AB 95/98PRO Кош за отпадъци

90432719

SDH 922
Кутия държач 
за спрей, широка  
SDH 922

90432727

SDH 923
Кутия държач 
за спрей, тясна 
SDH 923 

89010040

KH 91
Държач за кабел 
KH 91

83812070

912 Празна тава за 
дребни части 912

81484001

VE 50-150 3/3
Разделители за
чекмеджета, 
VE 50-150 3/3

81484002

VE 50-150 2/3
Разделители за
чекмеджета, 
VE 50-150 2/3

90432736

WB 621 CS
Рафт  621, 
WB621 CS

89010003  

910
Подложка против 
плъзгане GRIPMAT, 
3800 x 370 мм

Отпечатано в Германия - Авторско право от STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal


