
  

Bakken, kasten- en rekken 

Altijd een passende oplossing! 

Óók voor: 

 Werkbanken “OP MAAT” 

 Schuifladekasten 

 Lade indelingsmaterialen 

 Gereedschapsborden 

 Gereedschapshaken 

 Werkbladen 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 

 

Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.  

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool,       

minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de   

lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze     

laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft           

gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een 

laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 μm dik. 

Standaardkleuren: 

RAL 5012 (lichtblauw)          

(bestelnummer: …………./04) 

 

RAL 7035 (lichtgrijs)         

(bestelnummer: …………./07) 

Speciale kleuren: 

Tegen geringe meerprijs is het moge-

lijk uw kasten, schuifladen, deuren en 

de meeste andere onderdelen te  

leveren in een RAL kleur naar keuze. 

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk. 
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U vind in deze brochure ons volledige overzicht van de leveringsmogelijkheden op het gebied van 

kunststofbakken en de daarbij behorende kasten, rekken en transportwagens.  

Deze laatste kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden voorzien van gereedschapsborden met 

bijbehorende gereedschapshaken. 

 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 

index 
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Eurobakken 400 x 300 mm   stapelbaar       

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Wanden en bodem gesloten, bestand tegen oliën, vetten en meeste zuren en   

basen. Geschikt voor gebruik op rollenbanen. Naar keuze leverbaar met grijprand of handgreep. Op verzoek leverbaar met afsluitbare 

deksel.  Kleur: grijs 

eurobak 400 x 300 mm         120 mm 

               met grijprand      

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          x  x 

400 x 300 x 120 mm   355 x 255 x 115 mm   10 liter  60-41201   

eurobak 400 x 300 mm         170 mm 

               met grijprand                            

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          x  x 

400 x 300 x 170 mm   355 x 255 x 165 mm   15 liter  60-41701   

eurobak 400 x 300 mm         220 mm 

               met grijprand   met handgreep 

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          artikelnr.   x  x

400 x 300 x 220 mm   355 x 255 x 215 mm   20 liter  60-42201   60-43211 

eurobak 400 x 300 mm         320 mm 

               met grijprand   met handgreep 

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          artikelnr.   x  x

400 x 300 x 320 mm   355 x 255 x 315 mm   30 liter  60-43201   60-43211 

afmetingen       artikelnr. 

deksel 

400 x 300 mm       60-40001 
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Rekken voor eurobakken 400 x 300 mm         

B 

A 

A = nuttige breedte 310 mm      

B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm         

0 = hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm 

staanders 

    gelakt   verzinkt 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

400 mm 1100 mm 73-24011 74-24011   

400 mm 2000 mm 73-24020 74-24020 

kruisschoor 

voor hoogte      artikelnr. 

1100 mm      74-21114    

2000 mm            74-21204 

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt) 

diepte  draagvermogen      artikelnr. 

400 mm  50 kg      74-21440 

De raamvormige staanders zijn 

aan beide zijden voorzien van  

bevestigingsopeningen met een 

instelhoogte van 25 mm.           

Inclusief vloerverankering. 

Benodigd om de stelling te          

verstevigen. Verzinkt staal.               

Een kruisschoor is nodig voor de 

eerste en elke derde veldunit. 

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm 

    gelakt   verzinkt 

breedte diepte  artikelnr. artikelnr. 

310 mm 400 mm 73-21400 74-21400   

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal) 

    gelakt   verzinkt 

breedte hoogte artikelnr. artikelnr. 

380 mm 80 mm 73-21404 74-21404   

eurobakken 400 x 300 mm 

  afstand grijprand  handgreep 

hoogte geleiders artikelnr. artikelnr. 

120 mm 150 mm 60-41201 74-21404   

170 mm 200 mm 60-4170120               

220 mm 250 mm 60-42201 60-42211     

320 mm 350 mm 60-43201 60-43211 

         RAL 7035              verzinkt 
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Rekken voor eurobakken 400 x 300 mm         

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm 

120 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24011-02          74-24011-02   

aanbouwdeel  73-24011-12          74-24011-12 

170 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24011-03          74-24011-03   

aanbouwdeel  73-24011-13          74-24011-13 

220 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24011-04          74-24011-04   

aanbouwdeel  73-24011-14          74-24011-14 

325 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24011-05          74-24011-05   

aanbouwdeel  73-24011-15          74-24011-15 
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Rekken voor eurobakken 400 x 300 mm         

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm 

120 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24020-02          74-24020-02   

aanbouwdeel  73-24020-12          74-24020-12 

170 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24020-03          74-24020-03   

aanbouwdeel  73-24020-13          74-24020-13 

220 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24020-04          74-24020-04   

aanbouwdeel  73-24020-14          74-24020-14 

325 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-24020-05          74-24020-05   

aanbouwdeel  73-24020-15          74-24020-15 
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Eurobakken 600 x 400 mm   stapelbaar       

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Wanden en bodem gesloten, bestand tegen oliën, vetten en meeste zuren en   

basen. Geschikt voor gebruik op rollenbanen. Naar keuze leverbaar met grijprand of handgreep. Op verzoek leverbaar met afsluitbare 

deksel.  Kleur: grijs 

eurobak 600 x 400 mm         120 mm 

               met grijprand      

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          x  x 

600 x 400 x 120 mm   555 x 355 x 115 mm   20 liter  60-61201   

eurobak 600 x 400 mm         170 mm 

               met grijprand                            

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          x  x 

600 x 400 x 170 mm   555 x 355 x 165 mm   30 liter  60-61701   

eurobak 600 x 400 mm         220 mm 

               met grijprand   met handgreep 

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          artikelnr.   x  x

600 x 400 x 220 mm   555 x 355 x 215 mm   40 liter  60-62201   60-62211 

eurobak 600 x 400 mm         320 mm 

               met grijprand   met handgreep 

uitwendige afmetingen:  inwendige afmetingen:  inhoud:  artikelnr.          artikelnr.   x  x

600 x 400 x 320 mm   555 x 355 x 315 mm   60 liter  60-63201   60-63211 

afmetingen       artikelnr. 

deksel 

600 x 400 mm       60-60001 
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Rekken voor eurobakken 600 x 400 mm         

B 

A 

A = nuttige breedte 410 mm      

B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm         

0 = hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm 

staanders 

    gelakt   verzinkt 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

600 mm 1100 mm 73-26011 74-26011   

600 mm 2000 mm 73-26020 74-26020 

kruisschoor 

voor hoogte      artikelnr. 

1100 mm      74-21116    

2000 mm            74-21206 

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt) 

diepte  draagvermogen      artikelnr. 

600 mm  50 kg      74-21660 

De raamvormige staanders zijn 

aan beide zijden voorzien van  

bevestigingsopeningen met een 

instelhoogte van 25 mm.           

Inclusief vloerverankering. 

Benodigd om de stelling te          

verstevigen. Verzinkt staal.               

Een kruisschoor is nodig voor de 

eerste en elke derde veldunit. 

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm 

    gelakt   verzinkt 

breedte diepte  artikelnr. artikelnr. 

410 mm 600 mm 73-21600 74-21600   

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal) 

    gelakt   verzinkt 

breedte hoogte artikelnr. artikelnr. 

480 mm 80 mm 73-21604 74-21604   

eurobakken 600 x 400 mm 

  afstand grijprand  handgreep 

hoogte geleiders artikelnr. artikelnr. 

120 mm 150 mm 60-61201 74-21404   

170 mm 200 mm 60-6170120               

220 mm 250 mm 60-62201 60-62211     

320 mm 350 mm 60-63201 60-63211 

         RAL 7035              verzinkt 



10 

Rekken voor eurobakken 600 x 400 mm         

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm 

120 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26011-02          74-26011-02   

aanbouwdeel  73-26011-12          74-26011-12 

170 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26011-03          74-26011-03   

aanbouwdeel  73-26011-13          74-26011-13 

220 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26011-04          74-26011-04   

aanbouwdeel  73-26011-14          74-26011-14 

325 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26011-05          74-26011-05   

aanbouwdeel  73-26011-15          74-26011-15 



11 

Rekken voor eurobakken 600 x 400 mm         

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm 

120 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26020-02          74-26020-02   

aanbouwdeel  73-26020-12          74-26020-12 

170 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26020-03          74-26020-03   

aanbouwdeel  73-26020-13          74-26020-13 

220 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26020-04          74-26020-04   

aanbouwdeel  73-26020-14          74-26020-14 

325 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-26020-05          74-26020-05   

aanbouwdeel  73-26020-15          74-26020-15 
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Kunststof magazijnbakken   stapelbaar       

Bakken             Type 1 

breedte   diepte    hoogte   inhoud  kleur   artikelnr.

  95 mm   160/140 mm      75 mm      1 liter  groen   70-01020  

095 mm   160/140 mm      75 mm      1 liter  rood   70-01030   

095 mm    160/140 mm      75 mm      1 liter  blauw   70-01040 

Stapelbaar, kwalitatief hoogwaardig polypropyleen. Bestand tegen 

oliën, vetten en meeste zuren en basen.                    

De bakken voldoen aan de Europese normen en zijn ook volledig 

gevuld stapelbaar. 

Bakken             Type 2 

breedte   diepte    hoogte   inhoud  kleur   artikelnr.

140 mm   230/200 mm    130 mm    3,8 liter  groen   70-02020  

140 mm   230/200 mm    130 mm    3,8 liter  rood   70-02030   

140 mm    230/200 mm    130 mm    3,8 liter  blauw   70-02040 

Bakken              Type 3-B 

breedte   diepte    hoogte   inhoud  kleur   artikelnr.

200 mm   350/300 mm    145 mm    9,4 liter  groen   70-03220  

200 mm   350/300 mm    145 mm    9,4 liter  rood   70-03230   

200 mm    350/300 mm    145 mm    9,4 liter  blauw   70-03240 

Bakken              Type 3 

breedte   diepte    hoogte   inhoud  kleur   artikelnr.

200 mm   350/300 mm    200 mm   12,5 liter  groen   70-03020  

200 mm   350/300 mm    200 mm   12,5 liter  rood   70-03030   

200 mm    350/300 mm    200 mm   12,5 liter  blauw   70-03040 

Bakken              Type 4 

breedte   diepte    hoogte   inhoud  kleur   artikelnr.

300 mm   500/450 mm    200 mm    28 liter  groen   70-04020  

300 mm   500/450 mm    200 mm    28 liter  rood   70-04030   

300 mm    500/450 mm    200 mm    28 liter  blauw   70-04040 
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Rekken voor kunststof magazijnbakken 350 mm diep         

B 

A 

A = nuttige breedte 222 mm      

B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm         

0 = hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm 

staanders 

    gelakt   verzinkt 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

350 mm 1100 mm 73-23511 74-23511   

350 mm 2000 mm 73-23520 74-23520 

kruisschoor 

voor hoogte      artikelnr. 

1100 mm      74-21113    

2000 mm            74-21203 

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt) 

diepte  draagvermogen      artikelnr. 

350 mm  50 kg      74-21335 

De raamvormige staanders zijn 

aan beide zijden voorzien van  

bevestigingsopeningen met een 

instelhoogte van 25 mm.           

Inclusief vloerverankering. 

Benodigd om de stelling te          

verstevigen. Verzinkt staal.               

Een kruisschoor is nodig voor de 

eerste en elke derde veldunit. 

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm 

    gelakt   verzinkt 

breedte diepte  artikelnr. artikelnr. 

222 mm 350 mm 73-21350 74-21350   

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal) 

    gelakt   verzinkt 

breedte hoogte artikelnr. artikelnr. 

292 mm 80 mm 73-21354 74-21354   

bakken 

Type 3-B afstand               

hoogte geleiders kleur  artikelnr. 

145 mm 150 mm groen  70-03220 

145 mm 150 mm rood  70-0323020 

145 mm 150 mm blauw  70-03240

Type 3  afstand               

hoogte geleiders kleur  artikelnr. 

200 mm 225 mm groen  70-03020 

200 mm 225 mm rood  70-0303020 

200 mm 225 mm blauw  70-03040
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Rekken voor kunststof zichtbakken 350 mm diep         

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm 

Type 3-B 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-23511-02          74-23511-02   

aanbouwdeel  73-23511-12          74-23511-12 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-23511-03          74-23511-03   

aanbouwdeel  73-23511-13          74-23511-13 

Type 3 

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm 

Type 3-B 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-23520-02          74-23520-02   

aanbouwdeel  73-23520-12          74-23520-12 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-23520-03          74-23520-03   

aanbouwdeel  73-23520-13          74-23520-13 

Type 3 
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Rekken voor kunststof magazijnbakken 500 mm diep         

B 

A 

A = nuttige breedte 322 mm      

B = hoogte 1100 mm, nuttige hoogte 985 mm         

0 = hoogte 2000 mm, nuttige hoogte 1885 mm 

staanders 

    gelakt   verzinkt 

diepte  hoogte artikelnr. artikelnr. 

500 mm 1100 mm 73-25011 74-25011   

500 mm 2000 mm 73-25020 74-25020 

kruisschoor 

voor hoogte      artikelnr. 

1100 mm      74-21115    

2000 mm            74-21205 

geleiderails, set van 2 stuks (verzinkt) 

diepte  draagvermogen      artikelnr. 

500 mm  50 kg      74-21550 

De raamvormige staanders zijn 

aan beide zijden voorzien van  

bevestigingsopeningen met een 

instelhoogte van 25 mm.           

Inclusief vloerverankering. 

Benodigd om de stelling te          

verstevigen. Verzinkt staal.               

Een kruisschoor is nodig voor de 

eerste en elke derde veldunit. 

topblad staal (incl. bevestigingsmateriaal) 35 mm 

    gelakt   verzinkt 

breedte diepte  artikelnr. artikelnr. 

322 mm 500 mm 73-21500 74-21500   

sokkels, set van 2 st. (incl. bevestigingsmateriaal) 

    gelakt   verzinkt 

breedte hoogte artikelnr. artikelnr. 

392 mm 80 mm 73-21504 74-21504   

bakken 

Type 4  afstand               

hoogte geleiders kleur  artikelnr. 

200 mm 225 mm groen  70-04020 

200 mm 225 mm rood  70-0403020 

200 mm 225 mm blauw  70-04040

         RAL 7035              verzinkt 
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Rekken voor kunststof magazijnbakken 500 mm diep         

Bestelvoorbeelden rekken 1100 mm 

Type  4 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-25011-03          74-25011-03   

aanbouwdeel  73-25011-13          74-25011-13 

Bestelvoorbeelden rekken 2000 mm 

   gelakt    verzinkt 

   artikelnr.  artikelnr. 

basisdeel   73-25020-03          74-25020-03   

aanbouwdeel  73-25020-13          74-25020-13 

Type  4 
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Kasten voor kunststof magazijnbakken 160 mm diep         

kastrompen zonder deuren 

700 mm   270 mm   1650 mm   1530 mm     21-101600 - 

700 mm   270 mm   2000 mm   1880 mm     21-10200                  

De gelakt stalen bakkenkasten worden naar keuze geleverd  

zonder of met deuren voorzien van slot en sleutels.             

Leverbaar in 2 hoogtes, t.w. 1650 en 2000 mm en zijn geschikt 

voor bakken van type 1 en type 2.           

breedte   diepte    hoogte   nuttige hoogte    artikelnr.

kastrompen met deuren 

700 mm   270 mm   1650 mm   1530 mm     21-111600 - 

700 mm   270 mm   2000 mm   1880 mm     21-11200                  

breedte   diepte    hoogte   nuttige hoogte    artikelnr.

verstelbare legborden (glad) 

breedte diepte  hoogte artikelnr. 

675 mm 235 mm 16 mm 21-10034   

aansluitlijst voor bakken 

breedte diepte    artikelnr. 

675 mm 70 mm   21-10021   

Type 1 Type 2 
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Kasten voor kunststof magazijnbakken 160 mm diep         

Bestelvoorbeelden kasten 1650 mm 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10160-10   

incl. 90 st. bakken type 1           21-10160-14 

      artikelnr. 

Type 1 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm) 

zonder bakken            21-11160-10   

incl. 90 st. bakken type 1           21-11160-14 

Type 2 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10160-20   

incl. 40 st. bakken type 2           21-10160-24 

      artikelnr. 

Type 2 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm) 

zonder bakken            21-11160-20   

incl. 40 st. bakken type 2           21-11160-24 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10160-30   

incl. 36 st. type 1 / 24 st. type 2          21-10160-34 

      artikelnr. 

Type 2 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 1650 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 1650 mm) 

zonder bakken            21-11160-30   

incl. 36 st. type 1 / 24 st. type 2          21-11160-34 

Type 1 

Type 2 
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Kasten voor kunststof magazijnbakken 160 mm diep         

Bestelvoorbeelden kasten 2000 mm 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10200-10   

incl. 114 st. bakken type 1           21-10200-14 

      artikelnr. 

Type 1 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm) 

zonder bakken            21-11200-10   

incl. 114 st. bakken type 1           21-11200-14 

Type 2 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10200-20   

incl. 52 st. bakken type 2           21-10200-24 

      artikelnr. 

Type 2 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm) 

zonder bakken            21-11200-20   

incl. 52 st. bakken type 2           21-11200-24 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            21-10200-30   

incl. 54 st. type 1 / 28 st. type 2          21-10200-34 

      artikelnr. 

Type 2 

kastrompen zonder deuren (700 x 270 x 2000 mm) kastrompen met deuren (700 x 270 x 2000 mm) 

zonder bakken            21-11200-30   

incl. 54 st. type 1 / 28 st. type 2          21-11200-34 

Type 1 

Type 2 
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bakkentransportwagen voor kunststof magazijnbakken         

bakken draaglijsten (gelakt RAL 7035) 

0723 mm  15 kg.   75-30572   

1130 mm  15 kg.   75-31513  

lengte  draagvermogen  artikelnr. 

bakkentransportwagen  

0805 mm   605 mm   1553 mm   300 kg.     75-301000 

1212 mm   540 mm   1553 mm   300 kg.     75-31100                  

De gelakt stalen transportwagens worden naar keuze geleverd  

in een breedte van 805 of 1212 mm. Voorzien van 2 rubber 

zwenkwielen ø 100 mm geremd en 2 rubber bokwielen              

ø 100 mm. Maximaal draagvermogen 300 kg.          

Standaardkleur:   RAL 7035 (lichtgrijs) 

breedte   diepte    hoogte   max. belasting    artikelnr.

bakken 

Type 3-B                              

breedte diepte  kleur  artikelnr. 

200 mm 350/300 mm groen  70-03220 

200 mm 350/300 mm rood  70-0323020 

200 mm 350/300 mm blauw  70-03240

Type 3               

breedte diepte  kleur  artikelnr.

200 mm 350/300 mm groen  70-03020 

200 mm 350/300 mm rood  70-0303020 

200 mm 350/300 mm blauw  70-03040

bakken 

Type 1                               

breedte diepte  kleur  artikelnr. 

  95 mm 160/140 mm groen  70-01020 

095 mm 160/140 mm rood  70-0103020 

095 mm 160/140 mm blauw  70-01040

Type 2               

breedte diepte  kleur  artikelnr.

140 mm 230/200 mm groen  70-02020 

140 mm 230/200 mm rood  70-0203020 

140 mm 230/200 mm blauw  70-02040
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bakkentransportwagen voor kunststof magazijnbakken         

Bestelvoorbeelden bakkentransportwagens 805 mm 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30100-10   

incl. 108 st. bakken type 1           75-30100-14 

      artikelnr. 

Type 2 

bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) 

zonder bakken            75-30100-20   

incl. 48 st. bakken type 2           75-30100-24 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30100-30   

incl. 60 st. type 1 / 32 st. type 2          75-30100-34 

      artikelnr. 

Type 2 

bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) 

zonder bakken            75-30100-40   

incl. 24 st. type 2 / 12 st. type 3          75-30100-44 

Type 3 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30100-50   

incl. 24 st. bakken type 3             75-30100-54 

      artikelnr. 

bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) bakkentransportwagen  (805 x 605 x 1553 mm) 

zonder bakken            75-30100-60   

incl. 36 st. type 1 / 16 st. type 2          75-30100-64 

12 st. type 3 200 - 250 mm  00 mm                       

Type 1 

Type 2 

Type 2 Type 3 

Type 3 
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bakkentransportwagen voor kunststof magazijnbakken         

Bestelvoorbeelden bakkentransport / gereedschapswagens 805 mm 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30110   

200 - 250 mm  00 mm                       

      artikelnr. 

Type 1 

gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553 mm) bakken/gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553) 

zonder bakken            75-30120-10   

incl. 48 st. bakken type 1           75-30120-14 

Type 2 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30120-20   

incl. 24 st. bakken type 2           75-30120-24 

      artikelnr. 

Type 1 

bakken/gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553) bakken/gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553) 

zonder bakken            75-30120-30   

incl. 12 st. type 1 / 16 st. type 2          75-30120-34 

Type 3 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-30120-50   

incl. 12 st. bakken type 3             75-30120-54 

      artikelnr. 

bakken/gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553) bakken/gereedschapswagen  (805 x 605 x 1553) 

zonder bakken            75-30120-60   

incl. 12 st. type 1 / 8 st. type 2          75-30120-64 

6 st. type 3 200 - 250 mm  00 mm                       

Type 1 

Type 2 

Type 2 

Type 3 
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bakkentransportwagen voor kunststof magazijnbakken         

Bestelvoorbeelden bakkentransport / gereedschapswagens 1212 mm 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-31100-10   

incl. 200 st. bakken type 1           75-31100-14   

      artikelnr. 

Type 2 

bakkentransportwagen  (1212 x 540  x 1553 mm) bakkentransportwagen  (1212 x 540  x 1553 mm) 

zonder bakken            75-31100-20   

incl. 98 st. bakken type 2           75-31100-24 

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-31100-30   

incl. 100 st. type 1/56 st. type 2          75-31100-34 

      artikelnr. 

bakkentransportwagen  (1212 x 540  x 1553 mm) gereedschapswagen  (1212 x 540  x 1553 mm) 

zonder bakken            75-31110   

200 - 250 mm  00 mm                       

Type 1 

      artikelnr. 

zonder bakken            75-31120-10   

incl. 80 st. bakken type 1             75-31120-14 

      artikelnr. 

bakken/gereedschapswagen  (1212 x 540 x 1553) bakken/gereedschapswagen  (1212 x 504 x 1553) 

zonder bakken            75-31120-20   

incl. 12 st. bakken type 2                 75-31120-24 

- 250 mm  00 mm                       

Type 2 

Type 1 

Type 2 
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gereedschapshaken          

Steekmaat van 38 x 38 mm                                             Gatmaat: 10 x 10 mm 

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm 

ø     lengte  artikelnr. 

27,5 mm       9,5/27,5 mm 06-71728 

27,5 mm     16,5/34,5 mm 06-71735   

27,5 mm     23,5/41,5 mm 06-71742 

ø     lengte  artikelnr. 

4,5 mm 038 mm        06-70040  

4,5 mm 075 mm        06-70075      

4,5 mm 100 mm 06-70100 

klemdiameter min.  artikelnr. 

ø   6 mm   06-71406 

ø 10 mm   06-71410 

ø 14 mm   06-71414 

ø 19 mm   06-71419 

ø 25 mm   06-71425 

breedte    lengte  artikelnr. 

23,5 mm         38 mm  06-71055 

23,5 mm         75 mm  06-71075   

23,5 mm       100 mm 06-71100   

23,5 mm       200 mm 06-71200

ø                       lengte  artikelnr. 

3-14 mm        240 mm 06-75032 

   

ø     lengte  artikelnr. 

4,5 mm 40 mm 06-73035 

   

hamer en tangenhouder enkele haak veerklem 

dubbele haak schroevendraaierhouder (32 gaten) enkele haak met hoek 

breedte    lengte  artikelnr. 

445 mm         80 mm  06-72204 

  

   

breedte           hoogte artikelnr. 

  95 mm           75 mm 70-01020 

   

breedte           hoogte artikelnr. 

140 mm        130 mm 70-02020 

   

bakjesrail kunststofbak “1” 160/140 mm kunststofbak “2” 230/200 mm 



25 

gereedschapshaken          

Steekmaat van 38 x 38 mm                                             Gatmaat: 10 x 10 mm 

gereedschapshaken voor steekmaat 38 x 38 mm 

ø     lengte  artikelnr. 

3-14 mm        240 mm 06-70032 

ø    artikelnr. 

  40 mm   06-74040    

060 mm   06-74060 

capaciteit   artikelnr. 

8 stuks   06-77008  

   

 

ø    artikelnr. 

60 mm           06-73060 

  

   

lengte  diepte  artikelnr. 

95 mm          100 mm  06-78001 

   

lengte          breedte  artikelnr. 

150 mm        28 mm  06-72151  

200 mm        35 mm  06-72200 

   

boorhouder (32 gaten) gesloten haak steeksleutelhouder 

ronde haak kunststof bakje gesloten dubbele haak 
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gereedschapshaken          

Steekmaat van 38 x 38 mm                                            Gat maat: 10 x 10 mm 
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aantekeningen 
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Voor informatie en advies: 

Famepla Nederland 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 245 14 14 

fax : 010 - 245 14 15  

info@famepla.nl 

www.famepla.nl 


