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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

FACOM innoveert met ToughSystem®,  
een moduleerbaar en meegroeiend opbergsysteem. 
Het is uiterst mobiel en past zich aan al uw professionele 
behoeften aan. Robuust en waterdicht, zodat u uw materiaal 
op geheel veilige wijze kunt vervoeren. Een praktische oplossing 
wanneer u ambulant onderhoud moet verrichten.
www.facom.com/toughsystem

FACOM TOUGHSYSTEM®

 Vanuit uw werkplaats… 

Creëer uw 
ideale mobiele 

oplossing. 

…tot aan de werkplek. 

 OPBERGPLATFORM TOUGHSYSTEM® 
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 FACOM TOUGHSYSTEM® - GEREEDSCHAPSKOFFERS 

•  Moduleerbaar 
en meegroeiend 
opbergsysteem dat zich 
aan al uw professionele 
behoeften aanpast.

Robuust en 
waterdicht
•  Om uw materiaal 

veilig te vervoeren.

 Unieke oplossingen 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
•  Water- en stofdicht (IP65) met rubberen dichting onder het deksel om weerstand 

te bieden tegen de meest extreme omstandigheden.
•  Ontluchtingsventiel om te zorgen dat de druk binnen en buiten de koffer gelijk 

is (decompressie bij luchttransport).
• Versterkte metalen klemmen en scharnieren voor een langere levensduur.
• Handgreep van bimateriaal voor meer comfort tijdens het dragen.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.                                     
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.
• 2 uitneembare compartimenten voor de opslag van kleine elementen. 

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
•  Water- en stofdicht (IP65) met rubberen dichting onder het deksel om weerstand 

te bieden tegen de meest extreme omstandigheden. 
•  Ontluchtingsventiel om te zorgen dat de druk binnen en buiten de koffer gelijk 

is (decompressie bij luchttransport).
• Versterkte metalen klemmen en scharnieren voor een langere levensduur.
• Handgreep van bimateriaal voor meer comfort tijdens het dragen.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.
• Groot opslagvolume.
• Te gebruiken met alle ToughSystem® modules. 

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
•  Water- en stofdicht (IP65) met rubberen dichting onder het deksel om weerstand 

te bieden tegen de meest extreme omstandigheden.
•  Ontluchtingsventiel om te zorgen dat de druk binnen en buiten de koffer gelijk 

is (decompressie bij luchttransport).
• Versterkte metalen klemmen en scharnieren voor een langere levensduur.
• Handgreep van bimateriaal voor meer comfort tijdens het dragen.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.
• Zeer grote opslagruimte.
• Te gebruiken met alle ToughSystem® modules. 

  Gereedschapskoffer  FS150 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 158  554  336  4.45 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 308  552  336  4.35 

  Gereedschapskoffer met bak en verticale opslagruimte FS400 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 406  550  366  6 

Gereedschapskoffer met bak  FS300
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 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
• 3 diepe laden voorzien van rails met kogellagers.
• Unieke rubberen dichting en stofbescherming voor de laden (IP 54).
• Handgreep van bimateriaal voor meer comfort tijdens het dragen.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden. 

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
• 2 diepe laden voorzien van rails met kogellagers.
• Unieke rubberen dichting en stofbescherming voor de laden (IP 54).
• Handgreep van bimateriaal voor meer comfort tijdens het dragen.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.. 

  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.                                                                  
•  Brede opening, waardoor uw materiaal eenvoudig 

toegankelijk is (kan spuitbussen, kabels, enz. bevatten).
• Brede, robuuste metalen handgreep voor een comfortabel transport.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Maximale belasting van 20 kg. 

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen. 
•  Het transparante deksel is van polycarbonaat voor een 

absolute sterkte en zichtbaarheid.
•  Water- en stofdicht (IP 65) met rubberen rubberen dichting onder het deksel 

om weerstand te bieden tegen de meest extreme omstandigheden.
• 4 grote en 8 kleine uitneembare vakken.
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
• Versterkte metalen klemmen en scharnieren voor een langere levensduur. 

  FS295  drie laden 

  [kg] 

 8.7 

  FS290 twee laden 

 OPBERGPLATFORM TOUGHSYSTEM® 

  [kg] 

 7.3 

  Gereedschapsmand FS280 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 277  557  325  2.5 

  Organizer koffer FS100 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 116  553  350  3.26 
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 •  Uitstekende geluidskwaliteit: 4 tweeters met compleet gamma + 
1 subwoofer + 1 bekrachtigde resonator voor de bastonen.

•  Laadvermogen: de geïntegreerde oplader garandeert de productiviteit 
op de bouwplaats door het opladen van de accu’s van 10,8 V en 18 V.

• Water- en stofbestendig (IP 54).
•  Bluetooth® aansluiting, hulpaansluiting 3,5 mm. 

Ingang, USB-oplader 5V / 1A.
• Te gebruiken met de ToughSystem® wagen.
• Stapelbaar op andere ToughSystem® modules.
•  Kan werken op accu’s van 10,8 V en 18 V of aangesloten worden op een 

wandstopcontact. 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Dikke en uiterst robuuste structuur van polypropyleen.
•  Water- en stofdicht (IP 65) met rubberen dichting onder het deksel om 

weerstand te bieden tegen de meest extreme omstandigheden.
• Versterkte metalen klemmen en scharnieren voor een langere levensduur.
• Met een uitneembare inlay aan de binnenkant.
• Brede uitschuifbare handgreep van bimateriaal. 
• Moduleerbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingsclips.
•  Koffer met een maximale belasting van 40 kg en een uitschuifbare 

handgreep die tot 70 kg dragen kan.
• Zijhandgrepen om door 2 personen gedragen te worden.
• Wielen Ø 18 cm voor een grote wendbaarheid. 

 Een speciale radio voor in de werkplaats of op de bouwplaats 

 Praktisch
•  Compatibel met 

ToughSystem®, zijclips voor 
aansluiting op een andere 
koffer. Transporthandgrepen 
voor meer mobiliteit.

Sterk
•  Schokwerende bescherming 

voor een veilig transport. 
•  Water- en stofdicht (IP 54) 

met om weerstand te 
bieden tegen de meest 
extreme omstandigheden.

Veelzijdig
•  FM radio met uitstekende geluidskwaliteit, 

digitale radio DAB+ Bluetooth. Waterdicht 
compartiment om de telefoon op te bergen, 
met hulpaansluiting en USB-poort voor 
opladen. 

 FACOM TOUGHSYSTEM® - BOUWRADIO FSMUSIC 

  Radio voor de bouwplaats FSMUSIC 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 155  545  360  7.24 

  Mobiele koffer FS450 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 990  597  480  9.5 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Mobiele structuur met verstelbare beugels, 
voor een con� guratie op maat.

•  Het centrale vergrendelingsmechanisme beveiligt de 
ToughSystem® modules op het frame.

•  Flexibel platform waarmee de beugels op variabele 
hoogte bevestigd kunnen worden.

• Zeer sterke metalen structuur, brede en comfortabele handgreep.
•  De plateau en beugels zijn inklapbaar, om ruimte te besparen en opslag te 

vergemakkelijken.
• Wielen Ø 22 cm voor een grote wendbaarheid.
• Max. belasting op platte ondergrond: 120 kg.
• Max. belasting op trappen: 80 kg.
• Te gebruiken met alle ToughSystem® modules (niet meegeleverd). 

 •  Inklapbare en afstelbare beugels voor aanpassing 
aan een speci� eke con� guratie.

• Gewichtscapaciteit per paar beugels: 80 kg.
•  Voor een gebruik met de houders van ToughSystem® 

FSCARRIER ent FSWORKSHOP. 

Eenvoudig op te 
bergen
•  Plateau en inklapbare beugels 

om plaats te besparen. 
•  Mogelijkheid een of meerdere 

extra beugels per paar toe te voegen 
(max. Belasting 50 kg per paar). 

 Moduleerbaar en 
comfortabel
•  Speciale structuur om de hoogte van de beugels 

af te stellen en beugels toe te voegen.
•  Brede handgreep met coating voor een betere grip.
• Brede wielen (22 cm) en daardoor beter hanteerbaar.

 OPBERGPLATFORM TOUGHSYSTEM 

  Transportwagen DSCARRIER 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 1113  685  514  15.65 

  Beugels voor wagen en werkplaats 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 270  70  75  0.660 

 FACOM TOUGHSYSTEM® - TROLLEY 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Modulaire en intuïtieve opslagoplossing voor ToughSystem® modules.
• Aanpasbare con� guratie voor een ef� ciënte organisatie op maat.
• Een robuuste opslagoplossing die lasten kan dragen tot 200 kg.
•  Een structuur waarmee de hoogte van de beugels afgesteld kan worden 

en extra beugels kunnen worden toegevoegd, al naargelang uw behoeften.
•  2 verticale metalen stangen van 1,8 m, 2 dwarsbalken en 5 paar beugels 

voor een optimale modulariteit.
• Te gebruiken met alle ToughSystem® modules. 

 FACOM TOUGHSYSTEM® WORKSHOP 

 Aanpasbaar
•  Een structuur waarmee de hoogte van de beugels 

afgesteld kan worden en extra beugels kunnen 
worden toegevoegd, al naargelang uw behoeften. 
Metalen stangen van 1,8 m, 2 dwarsbalken en 
5 paar beugels voor ontelbare opbergmogelijkheden.
Te gebruiken met alle ToughSystem® modules.

Sterk
•  Maximale belasting 

van 200 kg om al uw 
materiaal op te bergen. 

 Een geoptimaliseerde ruimte 
om eenvoudiger te rangschikken 

  Houder inrichting werkplaats FSWORKSHOP 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 180  650  329  6.64 

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   169 5/09/18   13:46



170 171

 BSYS.CKPVAN 

 BSYS.TKVAN 

 BSYS.TKVANL 

  

J A A R

 •  Inklapbare beugels voor de Tough System® oplossingen 
FSVAN en FSVANL.

• De beugels zijn inklapbaar om ruimte te besparen.
• Gewichtscapaciteit van 20 kg per paar beugels. 

 •  Modulaire oplossing voor het inrichten van standaard 
bedrijfswagens.

• Te gebruiken voor de meeste, gebruikelijke bedrijfswagens.
• Licht en eenvoudig in te klappen.
• Kan tot 70 kg per rek vervoeren.
• Voor een eenvoudige transfer van uw materiaal tussen de werkplaats en de werf.
• Te gebruiken met de meeste ToughSystem® modules. 

 •  Modulaire oplossing voor het inrichten van verhoogde 
bedrijfswagens.

• Te gebruiken voor de meeste, gebruikelijke bedrijfswagens.
• Licht en eenvoudig in te klappen.
• Kan tot 70 kg per rek vervoeren.
• Voor een eenvoudige transfer van uw materiaal tussen de werkplaats en de werf.
• Te gebruiken met de meeste ToughSystem® modules. 

  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 FACOM TOUGHSYSTEM® FSVAN 

 Verzorg zelf uw inrichting en win opbergruimte.

Praktisch, sterk en veilig
•  Telescopische stangen van metaal, d.m.v. een crash test getest, met verstelling in de hoogte 

om zich aan ieder type bestelwagen aan te passen. Inhoud van 70 kg per houder en daarmee 
perfect aan te passen. 

•  Versterkte inklapbare beugels met een inhoud van 20 kg per paar voor een optimale omvang en 
een optimale opbergruimte.

•  Verstelbare stang om het systeem te versterken en te stabiliseren. 8 gepatenteerde bevestigingen, 
geschikt voor ieder type vrachtwagen. Versterkte bevestiging van de voeten op de grond. 

  Beugels voor bedrijfswagens 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 74  270  114  0.35 

  Houder voor het inrichten van standaard bedrijfswagens - FSVAN 

 L [mm]   [kg] 

 900-1600  17.5 

 OPBERGPLATFORM TOUGHSYSTEM 

  Houder voor inrichting in grote bedrijfswagens - FSVANL 

 L [mm]   [kg] 

 1600-2100  21.4 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Klinkopening voor één hand, zelfsluitend.
• 2 opbergvakken op de deksel.
• Robuuste metalen sluitingen.
• Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen).
• Uitschuifbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen.
• Laadvermogen: 17 kg. 

 • Klinkopening voor één hand, zelfsluitend.
• 2 opbergvakken op de deksel. 
• Robuuste metalen sluitingen.
• Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen).
• Uitschuifbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen.
• Laadvermogen: 28 kg. 

 • Klinkopening voor één hand, zelfsluitend.
• 2 opbergvakken op de deksel.
• Robuuste metalen sluitingen.
• Vergrendeling met hangslot mogelijk (niet inbegrepen).
• Uitschuifbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Mogelijkheid om gereedschapskoffers te stapelen.
• Laadvermogen: 25 kg. 

 NIEUWE GEREEDSCHAPSKOFFERS MET AUTOMATISCHE SLUITING 

 • Nieuw systeem voor opening met een hand, sluiting d.m.v. een klep.
•  2 opbergcompartimenten op het deksel voor kleine elementen, schroeven, 

verbruiksartikelen en accessoires (toegankelijk wanneer de kist gesloten is).
• Uitneembare inlay voor gereedschap.
• Ontworpen voor een optimaal opbergvolume. 

 Handig 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS VAN KUNSTSTOF 

  Gereedschapskoffer van kunststof 16", zelfsluitend 

  Werkzeugkasten -  Kleines Modell 19" 

  Gereedschapskoffer van kunststof 24", zelfsluitend 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 164  391  222  1.2 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 237  481  271  2.1 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 260  603  273  2.8 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • 2 opbergvakken op het deksel.
• Stevige metalen sluitingen.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Inklapbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar. 

 • 2 opbergvakken op het deksel.
• Stevige metalen sluitingen.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Inklapbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar. 

 • 2 opbergvakken op het deksel.
• Stevige metalen sluitingen.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Inklapbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar. 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS VAN KUNSTSTOF 

  Gereedschapskoffer TOOL BOX - klein model 16" 

  Gereedschapskoffer TOOL BOX - middelgroot model 19" 

  Gereedschapskoffer TOOL BOX - groot model 24" 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 185  411  199  1.1 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 248  493  256  2.0 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 284  610  270  2.8 

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   172 5/09/18   13:47



3

172 173

 BP.Z46A 

 BP.Z8 

 BP.102 
 BP.115 
 BP.112 
 BP.109 

J A A R

 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Voor het opbergen van onderdelen (9 uitneembare tussenschotten), 
handgereedschap (centraal vak) en elektrisch gereedschap 
(6 uitneembare tussenschotten).

• Tal van indelingsmogelijkheden.
• Voorkomt dat de onderdelen door elkaar worden gehaald.
•  Het grote centrale vak is bestemd voor handwerktuigen 

(schroevendraaier, hamer, enz.).
• Alles is onmiddellijk zichtbaar en bereikbaar.
•  Nieuwe sluiting met ingebouwde veer, vergemakkelijkt 

het openen en sluiten. 

 • 2 opbergvakken op het deksel.
•  Stevige metalen sluitingen, afsluitbaar met een hangslot 

(niet meegeleverd).
• Inklapbaar handvat.
• Uitneembare inlay.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar. 

 • Van recycleerbaar polypropyleen.
• Bestand tegen chemische middelen en koolwaterstoffen.
• Zeer goed bestand tegen schokken en vallen.
• Scharnieren en sluitingen extra goed bestand tegen veelvuldig gebruik.
• Eenvoudig in gebruik: gemakkelijk met één hand te openen.
• Zeer licht uitgevoerd. 

 ORGANIZER 

  Organizer in kunststof 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 234  426  316  2.7 

  Organizer met 8 vakken 

 KOFFERS VAN KUNSTSTOF 

  BP - Koffers van kunststof 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 106  422  335  1.8 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [g] 

 52  204  122  172 
 67  332  143  390 
 66  389  164  458 
 72  478  234  910 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Stoffen gereedschapskoffer compacte 
uitvoering 14".

Sterk en comfortabel: 
• Zeer sterke polyester stof 1200 x 1200 denier.
• Stijf en waterproof ondervak van polypropyleen.
• Aluminium handgreep met draaghandvat .
•  Schouderband met vulling ter hoogte van de 

schouder. Sluithaken van de schouderriem van 
roestvrij metaal.

•  Afsluitbaar met soepele klep - Riempjes om de 
klep op te bergen.

Handig opbergvak:
•  Verticaal opbergvak voor 

onmiddellijke toegang tot het 
gereedschap.

•  Een elastische band houdt het 
gereedschap op zijn plaats.

•  Rek aan de zijkant voor schroevendraaiers en 
stiftuitdrijvers.

• Veel zijvakken.
• Nuttig opbergvolume: 34 liter.
• Maximale belastbaarheid: 11 kg. 

 •  Stoffen gereedschapskoffer groot model 20".

Sterk en comfortabel: 
• Zeer sterke polyester stof 1200 x 1200 denier.
• Stijf en waterproof ondervak van polypropyleen.
• Aluminium handgreep met leren draaghandvat.
•  Schouderband met vulling ter hoogte van de 

schouder. Sluithaken van de schouderriem van 
roestvrij metaal.

•  Afsluitbaar met soepele klep - Geïntegreerd apart 
vak om de klep op te bergen.

Handig opbergvak:
•  Verticaal opbergvak voor 

onmiddellijke toegang tot het gereedschap.
•  Een elastische band houdt het 

gereedschap op zijn plaats.
•  Rek aan de zijkant voor schroevendraaiers en 

stiftuitdrijvers.
• Veel zijvakken.
•  Met een band afstelbaar opbergvak voor de zaag 

met klittenband.
• Nuttig opbergvolume: 47 liter.
• Maximale belastbaarheid: 15 kg. 

 Sterk ontwerp :
• Resistente stof van 1200 x 1200 denier.
• Stijf en waterproof bergvak.
• Aluminium handgreep.

Bescherming en comfort :
• Draaghandvat van leder.
• Schouderstuk met vulling.
• Afsluitbaar met soepele klep.

Handig opbergvak :
•  Elastische band houdt het 

gereedschap op zijn plaats.
• Speciaal schroevendraaiervak.
• Snelle toegang tot het ondervak.
• Veel zijvakken.
•  Met een band afstelbaar opbergvak 

voor de zaag met klittenband.
• Apart vak om de hoes op te bergen. 

 BS.T20 STOFFEN GEREEDSCHAPSKOFFER 

 FACOM probag! 

 STOFFEN GEREEDSCHAPSKOFFERS 

  Stoffen gereedschapskoffer - Mini PROBAG 

  Stoffen gereedschapskoffer - PROBAG 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 340  420  240  2.2 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 360  520  250  2.8 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Stoffen gereedschapskoffer grote uitvoering 20’’.
• Een ef� ciënte organisatie van het gereedschap.
•  Binnenindeling: verticale opbergruimte voor onmiddellijke toegang tot het 

gereedschap, elastische riem om het gereedschap op zijn plaats te houden, 
zijrek voor de schroevendraaiers.

•  Buitenindeling: 6 uitwendige vakken, 1 speciaal zaagvak, verstelbaar met 
klittenband, 1 groot vak voor documenten (A4) of voor het opbergen van de 
beschermkap.

• Biedt ook plaats voor de computertas BS.PC15.
• Eenvoudig en comfortabel gebruik.
• Uitstekende toegang tot de inhoud van de tas.
•  3 draagmogelijkheden: wielen en telescopische handgreep, aluminium 

handgreep bedekt met leer, riem met opvulling ter hoogte van de schouder.
• Bijzonder sterke stof van 1200 denier.
• Diameter van de wielen: 90 mm.
• Nuttige inhoud: 33 liters; Max. gewicht: 18 kg.
• Binnenmaten: L.47 x D.24 x H.30 cm. 

 •  Binnenzijde: 14 zakken, 2 riemen voor tangen, sleutels en 
schroevendraaiers, 1 haak voor de meter.

•  1 van foam voorziene zak voor uw laptop (max. 15"), tablet-pc of 
documenten in A4 formaat.

• Buitenzijde: 2 zijzakken (één gesloten, één open netzak).
• Volledige toegang wanneer de tas volledig open is.
• Snelle toegang door de zak op de voorzijde te openen.
• Met de hand dankzij de handgreep met zachte bekleding.
•  Op de schouder, met de aanpasbare riem, versterkende foam voor het 

comfort.
• Bijzonder sterk in stof van 1200 denier.
• Max.belasting: 7 kg. 

 •  Gegarandeerde bescherming: Binnenzijde van foam ter bescherming van 
een laptop van 15 inch

•  Indeling: 3 vakken met klep aan de voorkant van de tas voor wat 
gereedschap en de oplader van de PC;

• De tas kan ook gebruikt worden voor documenten van A4 formaat
• Eenvoudig te transporteren.
• Met de hand met de dubbele transporthandgreep.
•  Over de schouder met de transportriem met opvulling ter hoogte van de 

schouder.
•  Geïnstalleerd op de inklapbare handgreep van de PROBAG op wieltjes 

BS.R20.
• Bijzonder sterke stof van 1200 denier. 

  Stoffen gereedschapskoffer op wieltjes - PROBAG 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 440  550  360  5.4 

  Stoffen 2-in-1 tas: gereedschap en PC 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 350  460  150  1.9 

  PC-tas - PROBAG 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [g] 

 300  390  70  690 
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 • Rug met schuim met hoge dichtheid.
• Verstelbare banden van schuimrubber.
•  Verstelbare borst- en buikriem van schuimrubber:

goede verdeling van de belasting.
• Talrijke zakken en haken voor het organiseren van het gereedschap.
• Vak met schuimrubber voor laptop (15’’ ) aan de achterzijde.
• ”Organizer“ tas BS.ORG1: afneembare veelzijdige gereedschapstas.
• Speciale opbergruimte voor metaalzaag.
• Documentenhouder A4 formaat.
• Re� ecterende stroken aan de voorzijde en op de banden.
•  Stijf opbergvak van polypropyleen: waterproof functie, blijft 

rechtop staan, bescherming kwetsbare vloeren.
• Met hangslot af te sluiten.
• Inhoud: 30 liter.
• Max.belasting: 12 kg. 

  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Voor toegang tot beperkte ruimtes. Geschikt voor koepelladers
• Sterke waterproof nylon stof (1200 en 1680 denier).
• Zeer sterke, met hangslot afsluitbare ritssluiting.
• Plastic voetjes beschermen de zak en voorkomen beschadiging van de vloer.
•  4 Afneembare, vrij te plaatsen zakken, eenvoudig te installeren dankzij de 

bevestigingsbanden (klittenband), zakken met elastiek voor gereedschap of 
transparant voor een goede zichtbaarheid.

• Afneembare, transparante documentenhouder.
• Tas ”organizer“ BS.ORG1: afneembare, multifunctionele gereedschapshouder
• Ovale oogjes aan de buitenkant - kunnen ieder tot 0,5 kg dragen.
• 4 ringen en 2 haken aan de binnenkant.
•  Gewatteerde ergonomische en verstelbare bandjes voor een grotere mobiliteit 

en een beter comfort tijdens het bewegen. Handgreep op de bovenzijde 
voor een goede grip. 

• Re� ecterende stroken op de voor- en zijkant.
• Te gebruiken met SLS gereedschap.
• Inhoud: 20 liter.
• Max.belasting: 10 kg. 

 • Met de hand dankzij de dubbele handgreep.
• Op de schouder, met de aanpasbare riem, versterkende foam voor het comfort.
• Volledig te openen voor een snelle en volledige toegang tot de inhoud van de tas.
• Bijzonder sterke stof van 1200 denier.
•  Brede rubbervoeten onder de opbergruimte, beschermen de tas maar ook de 

vloer waarop de tas rust.
• Hoes in transparant pvc voor de documenten.
• Haak om een meter aan vast te maken.
• Haak om de sleutels aan vast te maken.
• Speci� eke plaats voor uw penlamp.
• Max.belasting: 5 kg. 

  Stoffen rugzak 

 STOFFEN GEREEDSCHAPSKOFFERS 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 460  355  225  3.2 

  Compacte modulaire rugzak van textiel 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 480  300  180  2.7 

  Stoffen tas voor eerste hulp 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 170  450  180  1.5 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Geschikt voor lang gereedschap, zoals zagen, waterpassen 
en grote sleutels.

• Spatwaterbestendig, eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
•  Volledige opening van de klep voor een snelle en eenvoudige toegang 

tot de inhoud van de tas.
•  2 zijhandgrepen en een verstelbare schouderriem met opvulling. 

Wanneer de tas open is, kan de gebruiker deze met de zijhandgrepen 
verplaatsen en dragen.

•  1 Hoes voor documenten, tekeningen, telefoon, 1 haak voor een meter, 
1 haak voor sleutels, 1 bevestiging voor uw penlamp.

•  De versterkte structuur en de dubbeldikke bekleding voorkomen 
vervorming van de tas, ook wanneer deze vol beladen is.

•  De voetjes beschermen de tas, maar ook de vloer 
waarop hij geplaatst wordt.

• Inhoud: 12.25 liter.
• Max.belasting: 8 kg.
•  Totale afmetingen (L x D x H): 540 x 220 x 200 mm aan de achterkant, 

150 aan de voorkant. 

 • Tas voor machinegereedschap.
• Zeer stevig en bestand tegen ruwe omstandigheden.
• Sluiting d.m.v. 2 verstelbare riemen met gesp.
• 1 binnenzak. 

 • Gereedschapstas van onbewerkt leer, met schouderriem.
• Zijkanten verstevigd voor extra steun.
• Geassembleerd door middel van vernikkelde klinknagels.
• Sluiting d.m.v. 3 verstelbare riemen met gesp. 

  Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 200  540  220  1.6 

 LEREN TASSEN 

  Compacte leren tas 

  Lederen gereedschapstas 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [g] 

 132  350  158  510 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [g] 

 125  405  145  880 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 VEILIGHEID
•  Het gereedschap bevindt zich in een 

duidelijk afgebakende ruimte, zodat ieder 
risico van verlies of ongeluk vermeden 
wordt. Vermijdt het verspreiden van 
FOD en afval veroorzaakt tijdens de 
werkzaamheden.

•  Elastische lussen rondom de mat voor het 
opbergen van het gereedschap.

SCHOON WERK
•  U kunt uw werkzone 

moeiteloos na uw 
ingreep schoon 
achterlaten!

•  Kan tot 5 kg aan 
afval en gereedschap 
vervoeren.

COMPACT
•  Eenvoudig te transporteren 

(schouderriem of 
handgreep). 

COMFORT
•  Bescherm uw knieën tegen 

harde en metalen oppervlakken 
(vlonders) met comfortabel 
schuimrubber en een heavy duty 
stof waarmee u niet rechtstreeks 
in contact komt met een koude 
vloer, vocht en vuil.

•  Oppervlak van de mat van gelast 
PVC: bescherming tegen water, 
olie en diverse vloeistoffen. 
Gemakkelijk te onderhouden.

 FACOM EXPRESS TOOLMAT - WERKMAT 

 UITVOUWEN, WERKEN, 
INVOUWEN, KLAAR 

 STOFFEN GEREEDSCHAPSKOFFERS 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Bescherming en beveiliging van uw werkruimte.     
• Intern oppervlak van nylon met PVC waslaag. 
• Extern oppervlak en bodem van nylon (600 en 1680 denier).
• Centrale zone gevoerd ter bescherming van de knieën en voor het comfort.
• Opening/sluiting in minder dan 3 seconden.
• Touw van polypropyleen diameter 4 mm.
• Schouderstuk met versterking. 
• Draaghandvat. 
• 2 plaatsen voor het opbergen van gereedschap. 
•  Gevarendriehoek BP.EXTMS als accessoire 

(met 2 clips op de tas te bevestigen).
• Max. belasting: 5 kg.
• Afmetingen: gesloten 400x400x400 mm, open: 1130 x 1100 mm. 

 • Voor het beveiligen van de werkzone. 
• Van polypropyleen.                                        
• Nog beter zichtbaar door de 2 re� ecterende banden.
• Een zijde met haak voor veiligheidsinformatie.
• Een zijde met plaats voor instructie� che, formaat A4.
• Bevestiging op de tas Express Toolmat BS.EXTM d.m.v. 2 clips. 

  Werkmat EXPRESS TOOLMAT 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 400  400  400  2.5 

  Gevarendriehoek EXPRESS TOOLMAT 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [g] 

 370  362  294  600 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Een zeer interessant compromis tussen ruimte 
en nuttige inhoud.

•  Dankzij de wegklapbare draagbeugels zijn alle vakken 
direct toegankelijk.

• Bodem van de vakken bedekt met foam.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Afmetingen ondervak (L x Br x H): 448 x 205 x 98 mm.
• Afmetingen bovenvakken (L x Br x H): 448 x 100 x 55 mm.
• Maximale belastbaarheid: 20 kg.
• Inhoud: 13 dm³.
•  Rood 3020 en grijs Elian .

 • Groot opbergvolume.
•  Dankzij de wegklapbare draagbeugels zijn alle vakken 

direct toegankelijk.
• Bodem van de vakken bedekt met foam.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Afmetingen ondervak (L x Br x H): 448 x 200 x 98 mm.
• Afmetingen bovenvakken (L x Br x H): 448 x 100 x 55 mm.
• Maximale belastbaarheid: 25 kg.
• Inhoud: 17 dm³.
•  Rood 3020 en grijs Elian 

 • Groot opbergvolume.
•  Geschikt voor het meenemen van een waterpas 

of een metaalzaag.
•  Dankzij de wegklapbare draagbeugels zijn alle vakken 

direct toegankelijk.
• Bodem van de vakken bedekt met foam.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Afmetingen ondervak (L x Br x H): 518 x 200 x 98 mm.
• Afmetingen bovenvakken (L x Br x H): 526 x 100 x 55 mm.
• Maximale belastbaarheid: 30 kg.
• Inhoud: 18 dm³.
•  Rood 3020 en grijs Elian 

 “TRADITIONELE” METALEN GEREEDSCHAPSKOFFERS 

 DIRECTE TOEGANG TOT DE VAKKEN !  ROBUUST
•  Versterkte geleiders en geanodiseerde 

klinknagels.
•  Vormvast deksel door speciale 

versterkingen, over de hele lengte.
HANDIG
• Mogelijkheid de vakken zelf in te delen.
•  Kan met een hangslot worden afgesloten.
COMFORT
• Comfortabele handgreep.
•  Nette afgebraamde randen voor de veiligheid. 

 STALEN GEREEDSCHAPSKOFFERS 

  Metalen gereedschapskoffer met 3 vakken 

  Metalen gereedschapskoffer met 5 vakken 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 238  560  220  5.0 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 238  475  220  4.5 

 H [mm]  L [mm]   [kg] 

 185  475  3.4 

  Metalen gereedschapskoffer met 5 vakken - groot volume 
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 • Bestaat uit een ondervak en een scharnierend bovenvak.
• Bij het openen van het deksel komt automatisch het ondervak vrij.
• Bodem van de vakken bedekt met foam.
• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
• Draagbeugel, afgeronde vormen en ruimte voor een naamplaatje.
• Afmetingen ondervak (L x Br x H): 440 x 170 x 85 mm.
• Afmetingen bovenvak (L x Br x H): 440 x 170 x 50 mm.
• Maximale belastbaarheid: 15 kg.
• Inhoud: 10 dm³.
•  Rood 3020 en grijs Elian. 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Stalen kist voorzien van een gereedschapsplateau met tussenschot in het 
midden en comfortabele draagbeugel.

• Afmetingen vrije ruimte ondervak (L x Br x H): 290 x 155 x 45 mm.
• Afmetingen inlay (L x Br x H): 260 x 80 x 30 mm (x 2).
• Afmetingen (L x Br x H): 295 x 207 x 95 mm.
•  Rood 3020 en grijs Elian. 

 •  3 metalen planken: 
-  Werkblad en planken met rand van 40 mm om het vallen van het 

gereedschap te vermijden, gladde en afgeronde rand om ieder risico van 
letsel te vermijden.

-  Afneembare platen van zwart ABS voor een goede bescherming en een 
gemakkelijk onderhoud.

- 2 posities mogelijk voor de middelste plank.
- Bestand tegen een statische belasting van 200 kg.
- Nuttige afmetingen van de planken: L.745 x D.455 mm.

• Metalen, extra brede handgrepen voor meer comfort. 
•  4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen, waarvan een met 

rem voor een eenvoudige verplaatsing.
•  Wordt gemonteerd geleverd:  

- Eenvoudige en snelle montage d.m.v. schroeven en moeren.
• Afmetingen buitenkant (zonder de handgreep): L.750 x D.460 x H.927 mm. 

 • Model met verticale toegang.
• Een zeer interessant compromis tussen ruimte en nuttig volume. 
• Kan meegenomen worden in de auto. 
• Wielen 125 mm, voor het moeiteloos a� eggen van lange afstanden. 
• 2 laden hoogte afmetingen (L x D x H): 100 x 360 x 300 mm. 
•  Iedere lade heeft een uitneembare bak, afmetingen (L x D x H): 

360 x 148 x 40 mm, voor het opbergen van klein gereedschap. 
• 2 vakken afmetingen (L x D x H): 440 x 140 x 60 mm. 
•  Tegen de binnenzijde van het deksel kunnen documenten en platte 

voorwerpen worden opgeborgen.
• Ondervak met veel ruimte (L x D x H): 668 x 443 x 248 mm.
• Vergrendeling mogelijk d.m.v. een hangslot (niet meegeleverd). 
• Bescherming van de achillespees dankzij het afgeronde ondervak.
• Kleur: zwart 9004. 

  Metalen gereedschapskoffer met 2 vakken 

  Metalen gereedschapskoffer «compact» 

 ONDERHOUDSKOFFERS 

  Gereedschapswagen op wieltjes - 
3 planken 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 927  750  460  Rood 3020  19 

  Zwarte gereedschapskist 

 H [mm]  H1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]  L3 [mm]  D [mm]   [kg] 

 550  100  670  740  252  512  512  28,50 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 95  295  207  1.8 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 155  467  165  3.0 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     KOFFERS  

  
 • Ideaal voor ambulante onderhoudstaken.                                                                                                                                
• Opklapbare handgreep voor verplaatsingen.                                                                                             
•  Zeer goed hanteerbaar dankzij de zeer sterke wielen 

(diameter 125 mm, 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen waarvan één met rem.
• 4 laden = 12 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm.
• 3 laden van 60 mm = 9 modules.                                                                                                                
• 1 lade van 130 mm = 3 modules.                                                                                                
• In de laden van 200 is ook plaats voor modules.
•  Er is plaats voor de uitneembare tussenschotten JET2.15 en JET2.16 - niet 

meegeleverd.
•  Verdeelde toelaatbare belasting en nuttig volume per lade voor de uitvoeringen M3: 

- lade van 60 mm: 20 kg - 15 liter.- lade van 130 mm: 25 kg - 30 liter.                                                                                                                  
• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg.
• Nuttig opbergvolume: 75 liter.
•  Totale afmetingen (L x D x H) (inclusief wielen en werkblad): 774 x 546 x 621 mm.
• Nuttige afmetingen van de laden (L. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm. 

 •  4 laden = 12 modules:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules. 

•  In de laden van 200 is ook plaats voor modules. (er is plaats voor de uitneembare 
tussenschotten JET2.15 en JET2.16 - niet meegeleverd).

•  Verdeelde toelaatbare belasting en nuttig volume per lade voor de uitvoeringen M3:
- lade van 60 mm: 20 kg - 15 liter.
- lade van 130 mm: 25 kg - 30 liter.

• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg.
• Nuttig opbergvolume: 75 liter.
• Totaal toelaatbare belasting op het werkblad in statische toestand: 500 kg.
• Nuttige afmetingen van de laden: L.569 x D.421 x H.60 /130 mm. 

 MOBIELE GEREEDSCHAPSKOFFERS 

 Niet slechts een gereedschapskist, nee, 
een echte mini-gereedschapswagen! 

 Ideaal voor ambulante onderhoudstaken.

Zeer goed hanteerbaar, dankzij de kwaliteitswieltjes.

Kan met een vaste gereedschapskist worden 
gecombineerd voor maximale bergruimte.

Totale afmetingen (inclusief wielen en werkblad): 
L774 x D546 x H621 mm.

Plaats voor 12 modules. 

 KOFFERS 

  Rijdende gereedschapskoffers JET+ 4 laden – 3 modules per lade 

 KOFFERS VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS 

  Top case JET+3 - 4 laden – 3 modules per lade 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 480  774  546  Rood 3020  45.0 
 480  774  546  Zwart 9006  45.0 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 60/130  569  421  Rood 3020  48.5 
 60/131  569  421  Zwart 9006  48.5 
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 •  4 laden = 20 modules:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules. 

•  In de laden van 200 is ook plaats voor modules. (er is plaats voor de 
uitneembare tussenschotten JET2.15 en JET2.16 - niet meegeleverd).

•  Verdeelde toelaatbare belasting en nuttig volume per lade voor de 
uitvoeringen M4:
- lade van 60 mm: 35 kg - 25 liter.
- lade van 130 mm: 40 kg - 50 liter.

• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 145 kg.
• Nuttig opbergvolume: 125 liter.
• Totaal toelaatbare belasting op het werkblad in statische toestand: 700 kg.
•  Totale afmetingen (inclusief wielen en werkblad): 

L.1154 x D.546 x H.480 mm.
• Nuttige afmetingen van de laden: L.948 x D.421 x H.60 / 130 mm. 

  Top case JET+5 - 4 laden – 5 modules per lade 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 480  1154  546  Rood 3020  60.5 
 480  1154  546  Zwart 9006  60.5 

  
 •  4 laden = 16 modules:

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules. 

•  In de laden van 200 is ook plaats voor modules. (er is plaats voor de 
uitneembare tussenschotten JET2.15 en JET2.16 - niet meegeleverd).

•  Verdeelde toelaatbare belasting en nuttig volume per lade voor de uitvoeringen M4:
- lade van 60 mm: 25 kg - 20 liter.
- lade van 130 mm: 30 kg - 40 liter.

• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 105 kg.
• Nuttig opbergvolume: 100 liter.
• Totaal toelaatbare belasting op het werkblad in statische toestand: 600 kg.
•  Totale afmetingen (inclusief wielen en werkblad): L.964 x D.546 x H.480 mm.
• Nuttige afmetingen van de laden: L.759 x D.421 x H.60 / 130 mm. 

  Top case JET+4 - 4 laden - 4 modules per lade 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 480  964  546 Rood  3020  51,50 
 480  964  546 Zwart  9004  51.5 

 KOFFERS  
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 • 2 laden uitgerust met aluminium handgrepen en zelfsluitende ladegeleiders.
• 1 lade , hoogte 40 mm ( B x D ) 570 x 270 mm.
• 1 lade , hoogte 119 mm ( B x D ) 570 x 270 mm.
• Centrale vergrendeling systeem. 

  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     KOFFERS  

 • 4 laden uitgerust met aluminium handgrepen en zelfsluitende ladegeleiders.
• 3 laden, hoogte 40 mm, ( BxD ) 570 x 270 mm.
• 1 lade, hoogte 119 mm, ( BxD ) 570 x 270 mm.
• 1 bovenste compartiment , 600x280x70.
• Centrale vergrendeling systeem.
• Het sluiten van de klep blokkeert de lades in de gesloten stand.
• 2 laterale handvaten. 

 • 1 lade met vakjes, hoogte: 50 mm (x 297 x 534 mm).
• 1 lade, hoogte: 110 mm (x 297 x 534 mm).
• Bovenzijde afgewerkt met een plaat van ABS kunststof.
• Centrale vergrendeling met sleutel.
• Totale afmetingen (L x D x H): 670 x 361 x 247 mm.
•  Rood 3020 en grijs Elian. 

 • 3 laden uitgerust met aluminium handgrepen en zelfsluitende ladegeleiders.
• 3 laden , hoogte 50 mm , ( BxD ) 509.5x224 mm.
• 1 bovenste compartiment , 510x230x65 .
• Centrale vergrendeling systeem.
• Het sluiten van de klep blokkeert de lades in de gesloten positie.
• 2 laterale handvaten. 

  Metalen koffer met 2 laden 

 ONDERHOUDSKOFFERS 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 293  670  345  Rood 3020  16.5 

  Metalen koffer met 4 laden 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 438  664  336  27 

  Metalen koffer met 6 laden 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 438  663  335  Rood 3020  30.5 

  Metalen koffer met 3 laden 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]  Kleur   [kg] 

 383  663  335  Rood 3020  23 
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 BT.HT1 

J A A R

 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Geleverd met 1 set bevestigingssteunen voor een koffer of 1 mand 
(BT.200, BT.203, BT.HT1BASKET).

• De extra set steunen kan apart aangeschaft worden (BT.HT1SUP )
• Inklapbaar laadvlak met beveiligde blokkering
•  Wielen van 200 mm om gemakkelijk te verplaatsen, ook op een 

onregelmatig terrein
• Capaciteit :  100kg
• Totale afmetingen (L x Br x H): 550 X 490 x 990 mm. 

Uiterst mobiel
•  Moduleerbaar, voor het 

vervoer van gereedschap, 
onderdelen en diverse andere 
zaken.

Moduleerbaar aan de 
hand van uw behoeften
•  Een evolutief gereedschap waarmee 

diverse con� guraties gekozen kunnen 
worden om de perfect bij uw gebruik 
aansluitende combinatie te creëren.

Ontworpen voor een 
optimale organisatie
•  Innoverende en sterke 

gereedschapskoffers, voorzien 
van opbergrekken, uitneembare 
tussenschotten en met de 
mogelijkheid schuimrubberen 
inlays toe te voegen die op 
aanvraag vervaardigd kunnen 
worden.

Eenvoudig in gebruik
•  De lichte My Mobile Storage Solution 

verplaatst zich moeiteloos en het 
gereedschap blijft altijd toegankelijk. 

 My Mobile Storage Solution zorgt voor een drastische verandering bij het organiseren van het werk. Het 
gereedschap is binnen handbereik en zware zaken zijn voortaan eenvoudig te verplaatsen. Tijdbesparing, 

prestaties en welzijn, My Mobile Storage Solution zorgt dat uw ingrepen geoptimaliseerd worden:

 BT.200 - AMBULANT ONDERHOUD 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS VAN KUNSTSTOF 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 990  550  490  9.5 

  Multifunctionele steekwagen 
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 BT.200 

 BT.203 

J A A R

  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 • Metaal en polypropyleen.
•  Deksel van zeer sterk generfd polypropyleen. U kunt hier uw afneembare inlay op 

plaatsen voor een vrije toegang tot de inhoud van uw koffer. (max. belasting 5kg 
op de deksel).

•  Overzichtelijk opbergen: 
- 2 gereedschapshouders aan de zijkant voor schroevendraaiers en tangen. 
- 1 uitneembare inlay met compartimenten (L362xD232xH80mm).
- 1 ruimte bestemd voor een zaagbeugel.

•   4 draagmogelijkheden:
- Met een inklapbare handgreep aan de bovenkant.
-  Met een schouderriem met opvulling. Deze is afneembaar en kan ook gebruikt 

worden voor de andere koffers van het assortiment.
- Met twee zijhandgrepen.
- Met de steekwagen BT.HT1 – eenvoudig en snel te installeren.

• Sluiting d.m.v. een hangslot (diam  5,6,8) – hangslot niet meegeleverd.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar.
• Inhoud: 25L / 15 kg.
• Totale afmetingen (L x Br x H): 510 x 287 x  294 mm.
•  Nuttige afmetingen (L x Br x H): 460 x 260 x 250 mm. 

 • Metaal en polypropyleen.
• Metalen structuur, laden van polypropyleen.
•  Overzichtelijk opbergen: 

-  3 laden van polypropyleen, hoogte 65 mm, voorzien van rails met kogellagers 
en openen 100%.

-  Zijn geschikt voor de modules van kunststof en foam van het FACOM 
assortiment (zie catalogus F18)

-  De laden kunnen ook in compartimenten worden ingedeeld met schotten voor 
het opbergen van kleine onderdelen. 

-  De koffer wordt geleverd met 1 set van 5 schotten (1 lengteschot en 
4 dwarsschotten) - de set schotten kan als optie besteld worden (BT.203-07)

•  3 draagmogelijkheden:
- Met de zijhandgrepen
- Met de steekwagen BT.HT1 – eenvoudig en snel te installeren
- Met de apart verkochte draagriem (ref BT.200STRAP)

•  Veiligheidspal op iedere lade (de pal wordt naar links geduwd om de lade te 
openen)

•  Gecentraliseerde sluiting d.m.v. een hangslot (diam  6) – hangslot niet 
meegeleverd.

• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar.
• Inhoud: 15 kg.
• Totale afmetingen (L x Br x H): 510 x 270 x  270 mm.
•  Nuttige afmetingen (L x Br x H): 430 x 225 x 65 mm. 

 GEREEDSCHAPSKOFFERS VAN KUNSTSTOF 

  Gereedschapskoffer van twee materialen 

  Gereedschapskoffer van twee materialen - 3 laden 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 294  510  287  5.2 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 270  510  270  7.3 
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 BT.HT1SUP 

 BT.HT1BASKET 

 BT.200STRAP 
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 GEREEDSCHAPSKOFFERS  

 •  Set van 2 steunen van polyamide gevuld met glasvezel
Voor de installatie van de koffers BT.200, BT .203 en de mand 
BT.HT1BASKET op de steekwagen BT.HT1.

• Max.belasting: 30 kg.
• Max. 3 sets per steekwagen. 
•  Snelle schroef/moerbevestiging op de steekwagen BT.HT1. 

 • Staaldraad diameter 3 mm.
• Max.belasting: 20 kg.
•  Afmetingen van de bodem van de mand: L 540 X D 280 x H 230 mm. 

 • Verstelbare schouderriem met opvulling van foam. 
• Geschikt voor de dozen BT.200 et BT.203.
• Snel te monteren en demonteren dankzij de speciale bevestigingsgespen.
•  Verstelbaar tot  1270 mm. 

  Bevestigingssteunen 

  [kg] 

 56 

  Mand van staaldraad 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 230  627  370  2.4 

  Draagriem 

  [kg] 

 152 
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 BV.FC1 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     ONDERHOUDSKOFFERS  

 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 
 •  Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig 

tegen extreme gebruiksomstandigheden. Geschikt voor 
een gebruik in het leger, de luchtvaart...

•  Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, 
stof en industriële vloeistoffen.

• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identi� catieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 517x277x217 mm. 

Heavy duty
• Ingespoten polypropyleen, schokbestendig.
• Versterkte hoeken voor een langere levensduur.
•  Scharnier van roestvrij staal, 

corrosiebestendig.

Waterdicht
•  Rubberen dichting: 

beschermt de inhoud 
tegen agressieve invloeden 
van buitenaf.

•  Sluithaken met minimale 
speling, 100% stof- en 
waterdicht.

Eenvoudig te transporteren
•  Ergonomische telescopische handgreep voor nog meer gebruiksgemak.
•  Handgrepen op de 2 zijkanten om het hanteren te vergemakkelijken.
• Uiterst sterke wielen.
• Decompressieventiel.

Moduleerbaar
•  Aanpasbaar dankzij het 

foamprogramma op 
aanvraag voor alle soorten 
gereedschapssets.

•  Stapelbaar.
•  Op meerdere punten af te 

sluiten met een hangslot.
•  Aanpasbaar 

identi� catieplaatje.

 FLYCASE - SPECIAAL VOOR AMBULANT ONDERHOUD 

 KOFFERS MET WIELTJES 

  Waterdichte kist op wieltjes - L 546 mm 

 L [mm]  Br [mm]  D [mm]   [kg] 

 546  347  247  6.540 
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 BV.FC3 

 BV.FC4S 

J A A R

 ONDERHOUDSKOFFERS  

 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F 
 •  Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 

gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...
•  Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, 

stof en industriële vloeistoffen.
• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identi� catieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 538x405x250 mm. 

 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F 
 •  Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 

gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...
•  Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, 

stof en industriële vloeistoffen.
• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identi� catieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 580x440x330 mm. 

  
 •  Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 

gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...
•  Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, 

stof en industriële vloeistoffen.
• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Eenvoudig te gebruiken sluithaken.
• Bestendig tegen drukverschillen. 
• 2 zijhandgrepen & uitschuifbare handgreep.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Aanpasbaar identi� catieplaatje.
• 4 laden van 60 mm hoog + inlay
• Toegang tot het gereedschap via de voor- en bovenkant. 

  Waterdichte kist op wieltjes - L 627 mm 

  Waterdichte kist op wieltjes - L 670 mm 

  Waterdichte gereedschapskoffer met wieltjes 

 L [mm]  Br [mm]  D [mm]   [kg] 

 627  475  292  9.950 

 L [mm]  Br [mm]  D [mm]   [kg] 

 670  510  372  12.320 

 L [mm]  Br [mm]  D [mm]   [kg] 

 581  381  455  14 
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BV.51A: 

BV.51APR: 

BV.FC1

BV.61A

BV.7A: 
BV.5A: 

-

-

-

-

-
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     ONDERHOUDSKOFFERS  

FACOM koffers hebben een robuust ontwerp om zware belastingen te kunnen dragen en zijn zo 
ingedeeld dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Alle koffers zijn voorzien van sloten 
met sleutels ter beveiliging van uw gereedschap. Bescherm uw rug en wordt minder moe: 
Zet uw gereedschapskoffers op wielen. De meeste koffers van Facom kunnen worden gebruikt 
met het “FACOM kofferwagen”systeem of hebben zelf wielen.

Een koffer voor elke toepassing:

 KEUZEGIDS 

Handbagage Koffers met wieltjes

Standaard

Zeer 
bestendig

Waterdicht

Groot 
volume

Leder

 Welke koffer moet ik kiezen? 

        met 
gereedschapshouder

met 
gereedschapspaneel met vakken

 Breed
met laden
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 BV.51A 

 BV.51APR 

 BV.21M  BV.21BP 
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 ONDERHOUDSKOFFERS  

 •  De gereedschappen kunnen in de (8) rubberen vakken worden opgeruimd die over 4 zijden zijn verdeeld. 
- 1 documentenvak in het deksel.
- 1 geheel modulair ondervak met 5 verwijderbare afscheidingen.

• Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld.
•  Wordt afgesloten door een genummerde sleutel 

(20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar).
• Handvat van twee materialen.
• Schokbestendige buitenkant van polypropyleen.
• Rubberen voeten tegen wegglijden.
•  Afmetingen van de 5 tussenschotten: 

- 1 afscheiding van 315 mm x 65 mm.
- 2 tussenschotten 185 mm x 65 mm.
- 2 tussenschotten 125 mm x 65 mm.

• Afmetingen (L x D x H) van het ondervak: 435 x 315 x 65 mm.
• Binnenafmetingen (L x D x H): 470x 345 x 190 mm. 

 • Identiek aan model BV.51A, maar geleverd met extra gereedschapspanelen met vakverdeling.
• 4-zijdige gereedschapshouders.
•  De gereedschappen kunnen in de (8) rubberen vakken worden opgeborgen die over 4 zijden zijn verdeeld. 

- 1 documentenvak in het deksel.
- 1 geheel modulair ondervak met 5 verwijderbare afscheidingen.

• Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld.
•  Wordt afgesloten door een genummerde sleutel 

(20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar).
• Handvat van twee materialen.
• Schokbestendige buitenkant van polypropyleen.
• Rubberen voeten tegen wegglijden.
•  Afmetingen van de 5 tussenschotten: 

- 1 afscheiding van 315 mm x 65 mm.
- 2 tussenschotten 185 mm x 65 mm.
- 2 tussenschotten 125 mm x 65 mm.

• Afmetingen (L x D x H) van het ondervak: 435 x 315 x 65 mm.
• Binnenafmetingen (L x D x H): 470x 345 x 190 mm. 

 •  3 koffers voor het opbergen van kleine onderdelen 
met 3 verschillende soorten indelingen  • Afmetingen (L x Br x H): 490 x 345 x 35 mm. 

 KOFFERS ELEKTROTECHNIEK 

  Gereedschapskoffer technicus 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 205  486  430  6.1 

  Monteurskoffer + extra inlays 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 205  486  430  5.3 

  Set van 3 kunststof gereedschapskoffers   Foam voor koffer 

  [kg] 

 124 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [g] 

 26  165  110  252 
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 BV.61A 

 BV.21TR1 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     ONDERHOUDSKOFFERS  

 • Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE).
• Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar trolleysysteem.
• 2 uitneembare tussenbladen voor goed geordend en toegankelijk gereedschap.
• 1 zeer ruim ondervak voor groot gereedschap en/of grote onderdelen.
• 2 handgrepen voor 2 verschillende draagwijzen.
• Stabiliteitsblokjes.
• 3 vakken voor een assortiment kleine onderdelen.
• Verstevigingen ter bescherming.
• Grote wielen.
•  Veiligheidsslot met sleutel 

(20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar).
• Maximale belasting: 30 kg.
• Lengte in uitgeklapte toestand: 850 mm.
• Binnenafmetingen (L x Br x H): 470 x 390 x 347 mm. 

 • Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar stalen trolleysysteem.
•  Modulaire gereedschapsindeling met waterdichte tussenschotten tussen de 

vakken.
•  Foam voor het ondervak dat voorkomt dat het gereedschap tijdens de 

verplaatsingen verschuift en bovendien als kniebeschermer kan worden gebruikt.
• 2 dozen voor een assortiment kleine onderdelen.
•  Veiligheidsslot met sleutel (20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag 

verkrijgbaar).
• Maximale belasting: 25 kg.
• Binnenafmetingen (L x Br x H): 500 x 360 x 165 mm.
•  Totale afmetingen (L x Br x H): 530 x 390 x 180 mm, zonder het trolleysysteem. 

 KOFFERS MET WIELTJES 

  Containerkoffer elektro-mechanica op wieltjes 

 H [mm]  L [mm]  D [mm]   [kg] 

 365  550  440  8.5 

  Containerkoffer elektro-mechanisch onderhoud op wieltjes 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 180  530  390  5.2 
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 BV.7A 

 BV.5A 
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 TASSEN, SOEPELE KOFFER EN ETUIS  

 •  1 dubbelzijdig, uitneembaar en kantelbaar paneel, 400 x 280 mm, met:
-  aan één kant opbergmogelijkheid voor gereedschap en aan de andere kant 

een vak voor A4-documenten of andere zaken.
- achterpaneel voor 11 maten gereedschap.
- kantelbaar gereedschapspaneel.
- kofferbodem van gegalvaniseerde plaat.

• Pootjes houden de bodem vrij van de grond. 

 •  Een blok van 4 uitschuifbare laden, waarvan één met 4 vakken die elk in 
1 tot 8 kleinere vakjes kunnen worden onderverdeeld; onmiddellijke toegang 
tot de inhoud (L x Br x H): 375 x 116 x 40 mm.

• Uitneembare bak met handgreep.
• Kantelbare achterwand voor 22 maten gereedschap. 

 LEREN KOFFERS 

 De stevigheid van leer en de esthetiek van kunststof: duurzaamheid en gebruiksgemak.

•  Afwerkings-
kwaliteit.

•  Rationeel 
opberg-
systeem.

• Gebruiksgemak.

• Beveiligd. 

 LEREN KOFFERS 

  Leren koffer met klep 

  Leren koffer met laden 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 185  445  330  3.8 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 215  425  320  4.6 
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  DRAAGBARE OPBERGMOGELIJKHEDEN     TASSEN, SOEPELE KOFFER EN ETUIS  

 •  In deze weinig wegende tas voor licht onderhoud 
passen verschillende selecties gereedschappen en materieel.

• Materiaal bestand tegen koolwaterstoffen.
• Dubbele ritssluiting afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd).
• A4-documentenvak.
•  Opbergmogelijkheid voor 29 stuks gereedschap 

en een versterkt vak voor meetapparatuur, 
afmetingen (L x Br x H): max. 220 x 120 x 50 mm.

• Stijve zijkanten voor een goede ondersteuning van het gereedschap.
• Maximale belastbaarheid: 10 kg. 

 • In deze tas voor licht onderhoud kan men van alles opbergen.
•  4 verschillende oppervlakken voor het opruimen 

van gereedschappen (meer dan 40 gereedschappen).
• 1 zijvak met ritssluiting en klep voor het veilig opbergen van documenten.
• Tas klapt volledig open dankzij dubbele ritssluiting.
• De inhoud kan met een hangslot worden beveiligd (niet meegeleverd).
• Buitenzijde van schokbestendig materiaal en bestand tegen koolwaterstoffen.
• Geleverd zonder gereedschap. 

 SOEPELE TASSEN VOOR LICHT ONDERHOUD 

  Soepele tas 

  Soepele tas met 4 kleppen 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [g] 

 75  440  315  920 

 H [mm]  L [mm]  Br [mm]   [kg] 

 130  430  320  1.9 
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 N.38A-4B  N.38A-6F 

 N.38A-10C  N.38A-12C 
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 • Materiaal: nylon.
• 4 grote vakken van PVC.
•  Bestand tegen chemische middelen 

en koolwaterstoffen.
• Handig: opvouwbaar.
•  Veiligheid: afsluitbaar door middel van 

een band met clip.
•  Gebruiksgemak: de vakken zijn afgestemd 

op het formaat van het gereedschap. 

 TASSEN, SOEPELE KOFFER EN ETUIS  

 • Materiaal: nylon.
• 3 kleine en 3 grote vakken van PVC.
•  Bestand tegen chemische middelen 

en koolwaterstoffen.
• Handig: opvouwbaar.
•  Veiligheid: afsluitbaar door middel 

van een band met clip.
•  Gebruiksgemak: de vakken zijn afgestemd 

op het formaat van het gereedschap. 

 • Materiaal: nylon.
• 3 kleine, 1 middelgrote en 6 grote vakken van PVC.
• Bestand tegen chemische middelen en koolwaterstoffen.
• Handig: opvouwbaar.
• Veiligheid: afsluitbaar door middel van een band met clip.
•  Gebruiksgemak: de vakken zijn afgestemd 

op het formaat van het gereedschap. 

 • Materiaal: nylon.
• 5 kleine en 7 grote vakken van PVC.
• Bestand tegen chemische middelen en koolwaterstoffen.
• Handig: opvouwbaar.
• Veiligheid: afsluitbaar door middel van een band met clip.
•  Gebruiksgemak: de vakken zijn afgestemd 

op het formaat van het gereedschap. 

  Nylon etui - 4 vakken 

 ETUI «LICHT ONDERHOUD» 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 530  310  166 

  Nylon etui - 6 vakken 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 520  360  181 

  Nylon etui - 10 vakken 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 735  320  223 

  Nylon etui - 12 vakken 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 800  330  258 
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