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ȦȟQSKIPMNOLIHIR ƑÆųååÚƋåĹØƑŸ±ĵåĹŸƋåĬĬĜĹčåĹƴ±Ĺ
ÚåĬ±ÚåĹØƗĩĬåƚųåĹ×ŅŅÚeXƐǈƖǈåĹǄƵ±ųƋeXĿǈǈĂţ

)åĹŅŞÆåųčųƚĜĵƋåEERKITEWXEERY[FILSIJXIRŠƴ±ĹƑƋŅƋăĵŅÚƚĬåŸŞåųĬ±Úåšţ

ŏ Èŏ Ɨ È Ƒ

ƗǉƋŅƋƑăĩčŞåųĬ±Úå
ŏăƋŅƋƆăĬĜƋåųŞåųĬ±Úå

ŏ Èŏ Ɨ È Ƒ È Ċ

ŏ Èŏ Ɨ È Ƒ È Ċ È ă

ƗăƋŅƋĊăĩčŞåųĬ±Úå
ƗǉƋŅƋíăĬĜƋåųŞåųĬ±Úå

ƑăƋŅƋăǉĩčŞåųĬ±Úå
ƗăƋŅƋîǉĬĜƋåųŞåųĬ±Úå

)åĹåƻƋų±ÆųååÚƵåųĩŅŞŞåųƴĬ±ĩ×ŠťƗăŢƴŸţ/*8šţ
åƋåųåƵååųŸƋ±ĹÚ×)åĹVMNWXOSVVIPXVEERTPEEXƴ±ĹƗĵĵ
ŅƴåųååĹĘŅƚƋåĹŞĬ±Ĺĩƴ±Ĺŏăĵĵţ
%åƚĜƋåĜĹÚåĹǄĜģĹčåĵ±±ĩƋƴ±ĹWGLSOFIWXIRHMKTSP]TVST]PIIRţ

900 kg
2

1.000 kg

1.100 kg
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:åŅųč±ĹĜŸååųÚåŅŞÆåųčĜĹčƴ±Ĺ
ƚƵčåųååÚŸÏĘ±Ş
2IIVHERȰȉJSEQQSHYPIWFIWGLMOFEEV
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>MNHIPMRKWIEGGIWWSMVIW
2IIVHERȦȉȉOYRWXWXSJQSHYPIWFIWGLMOFEEV
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JET gereedschapswagens: het antwoord op al uw vereisten!

ƽ;IVOFPEH
*IRI\XVEFVIIH[IVOSTTIVZPEOťƖĂŢƴŸ/*8ţ
'IXIVI[IIVWXERH)åĹųĜģŸƋĩŅųųåĬƋų±±ĹŞĬ±±Ƌƴ±ĹƖƤĵĵ
ŅƴåųååĹĘŅƚƋåĹŞĬ±Ĺĩƴ±ĹŎĂĵĵě%åƚĜƋåĜĹÚåĹǄĜģĹ
čåĵ±±ĩƋƴ±ĹŸÏĘŅĩÆåŸƋåĹÚĜčŞŅĬƼŞųŅŞƼĬååĹţBåƋ
ƵåųĩÆĬ±Úĩ±ĹƵŅųÚåĹƴŅŅųǄĜåĹƴ±ĹååĹÆ±ĹĩŸÏĘųŅåü
åĹĜŸÆåŸƋ±ĹÚƋåčåĹŸÏĘŅĩĩåĹØĩŅŅĬƵ±ƋåųŸƋŅüüåĹåĹ
ååĹŸƋ±ƋĜŸÏĘåÆåĬ±ŸƋĜĹčƴ±ĹaƐĿǈǈĩčØaĉŎǈǈǈĩčØ
aĂŎŎǈǈĩčţ
*IRRSKJYRGXMSRIPIV[IVOFPEHčåĠĹƋåčųååųÚÆĜě
ĵ±ƋåųĜ±±ĬŮŸŅüƋěÏŅƴåųŰĘ±ĹÚƴ±Ƌ±±ĹåĬĩåǄĜģÚåƴ±Ĺ
ÚåčåųååÚŸÏĘ±ŞŸƵ±čåĹ×ææĹŅĵÚåƵ±čåĹƴŅŅųƋƋå
ÚƚƵåĹåĹĘåƋ±ĹÚåųåŅĵÚåƵ±čåĹŅŞƋåƋĜĬĬåĹåĹ
ŅÆŸƋ±ĩåĬŸƋåƴåųĵĜģÚåĹţ

/*82ȴ
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/*82ȏ

.334:&8.*Úå±ĬƚĵĜĹĜƚĵų±ĜĬŸƴ±ĹĘåƋƵåųĩÆĬ±ÚǄĜģĹ
ƚĜƋčåƵåųĩƋ±ĬŸååĹĜĹčåÆŅƚƵÚÆåƴåŸƋĜčĜĹčŸŸƼŸƋååĵ
ƴŅŅųÚå±ÏÏåŸŸŅĜųåŸţ%å±ÏÏåŸŸŅĜųåŸĩƚĹĹåĹŸĹåĬ
åĹƴåĜĬĜčƵŅųÚåĹčåĵŅĹƋååųÚţ)ųĜŸååĹčųŅŅƋ
±ŸŸŅųƋĜĵåĹƋƴ±Ĺ±ÏÏåŸŸŅĜųåŸÆåŸÏĘĜĩÆ±±ųåĹƚĩƚĹƋ
ƚƵčåųååÚŸÏĘ±ŞŸƵ±čåĹƴŅĬĬåÚĜčŞåųŸŅĹ±ĬĜŸåųåĹ
Ĺ±±ųčåĬ±ĹčƚƵÆåĘŅåüƋåĹåĹĘåĵŅĵƋŅƴåųåĹƋŅƋååĹ
ƚĹĜåĩƵåųĩŸƋ±ƋĜŅĹţ
ŞåÏĜüĜåĩåŞĬ±±ƋŸƴŅŅųíŸÏĘųŅåƴåĹÚų±±ĜåųŸţ
%åčåĠĹƋåčųååųÚåų±ĹÚåĹƴåųĵĜģÚåĹÚ±ƋĘåƋ
čåųååÚŸÏĘ±ŞǄŅƚƴ±ĬĬåĹƋĜģÚåĹŸĘåƋųĜģÚåĹţ

/*82ȍ
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ƽ1EHIR
)IPEHIROYRRIRZSPPIHMK[SVHIRKISTIRHÚ±ĹĩǄĜģÚåŸĬåÚåĹŅŞĩŅčåĬĬ±čåųŸ
ĩƚĹĹåĹÚåĬ±ÚåĹƴŅĬĬåÚĜčƵŅųÚåĹčåŅŞåĹÚ
)IPEHIROYRRIR[SVHIRYMXKIVYWXQIXEPPIOYRWXWXSJSJJSEQQSHYPIWZERLIX
+EGSQ2SHYPEV]WXIQTVSKVEQQE
%åĬ±ÚåĹƴ±ĹƖǈǈĵĵĩƚĹĹåĹŅŅĩƵŅųÚåĹƴŅŅųǄĜåĹƴ±ĹĵŅÚƚĬåŸţ
)ƻÏĬƚŸĜåüŅĹƋƵåųŞƴ±ĹÚåĩ±ĹƋåĬÆ±ųåĬ±ÚåüųŅĹƋåĹƴ±Ĺ±ĬƚĵĜĹĜƚĵĵåƋ
ƴåĜĬĜčĘåĜÚŸĘ±ĩåĹţ:ååĹųĜŸĜÏŅŅŞŅŞåĹåĹƋĜģÚåĹŸĘåƋųĜģÚåĹţ
BåƋĘŅŅčƵ±±ųÚĜčå±ƚƋŅĵ±ƋĜŸÏĘåŸĬƚĜƋĜĹčŸŸƼŸƋååĵč±ų±ĹÚååųƋÚåŸĬƚĜƋĜĹčåĹÆĜåÚƋ
ååĹÆĜģĩŅĵåĹÚåč±ų±ĹƋĜåƴ±ĹƴåĜĬĜčĘåĜÚţ
åĹƋų±ĬåƴåųčųåĹÚåĬĜĹčĵåƋååĹŸĬŅƋĵåƋŸĬåƚƋåĬØčåĬåƴåųÚĵåƋƖŸĬåƚƋåĬŸØƵ±±ųƴ±Ĺ
ŎĵåƋŸÏĘ±ųĹĜåųţ
ƚĵŞåųŸƴ±ĹåĬ±ŸƋŅĵååųŅŞÚåĉĘŅåĩåĹåĹŅŞÚåĬ±ÚåĹƴŅŅųååĹčŅåÚå
ŸÏĘŅĩÚåĵŞĜĹčţ

ƽ-SSK[EEVHMKIQSFMPMXIMX
2MRHIVMRWTERRMRKSQLIXKILIIPMRFI[IKMRKXIOVMNKIR^IIV
HYYV^EEQKSIHFIWXERHXIKIR^[EVIPEWXIR
aƐåĹaĉxĉƵĜåĬåĹĵåƋååĹÚĜ±ĵåƋåųƴ±ĹŎƖĂĵĵØƖƴ±ŸƋååĹ
ƖǄƵåĹĩƵĜåĬåĹƴŅŅųǄĜåĹƴ±ĹååĹųåĵƴŅŅųĹŅčĵååųŸƋ±ÆĜĬĜƋåĜƋ
ƋĜģÚåĹŸƚƵƵåųĩǄ±±ĵĘåÚåĹţ
aĂ×ƅǄååųĘŅŅčƵ±±ųÚĜčåƵĜåĬåĹĵåƋååĹÚĜ±ĵåƋåųƴ±ĹŎƅǈĵĵØ
ĉǄƵåĹĩƵĜåĬåĹŠƵ±±ųƴ±ĹƖĵåƋųåĵšåĹƖƴ±ŸƋåØčåč±ų±ĹÚååųÚå
ŸƋ±ÆĜĬĜƋåĜƋĵåƋÚåƖųåĵĵåĹţ
ƐƅǈàüƚĹÏƋĜå×ǄååųčåÆųƚĜĩŸƴųĜåĹÚåĬĜģĩØĩ±ĹåĬĩŅÆŸƋ±ĩåĬ
ŅƴåųƵĜĹĹåĹţ
:åųååÚŸÏĘ±ŞŸƵ±čåĹčåĬåƴåųÚĵåƋÚåƵĜåĬåĹƴŅŅųčåĵŅĹƋååųÚţ

ƽ,EVERXMI
ƽ&GGIWWSMVIW
-IX[IVOFPEHIRHI^MNOERXIRZERHIKIVIIHWGLETW[EKIROYRRIR[SVHIRZSSV^MIR
ZERXEPZEREGGIWWSMVIWZERHIQIIWXIPIQIRXEMVIXSXHIQIIWXZIVJMNRHI
)ųĜŸååĹÆĜģĩŅĵåĹÚåčåųååÚŸÏĘ±ŞŸĩŅüüåųÆåŸÏĘĜĩÆ±±ų±ĬŸŅŞƋĜåƴŅŅųĹŅčĵååų
ƴŅĬƚĵååĹüĬåƻĜÆĜĬĜƋåĜƋţ

-IX/*8EWWSVXMQIRX[SVHXKITVSHYGIIVHMR+VEROVMNOSTFEWMW
ZERHIQIIWXLSSK[EEVHMKIWTIGMJMGEXMIWIRTVSHYGXMIRSVQIR
)ĬĩĵŅÚåĬƵŅųÚƋǄŅųčƴƚĬÚĜččåƋåŸƋŅĵÚåŞųåŸƋ±ƋĜåŸƋååƴ±ĬƚåųåĹ
åĹƋåč±ų±ĹÚåųåĹåĹƵŅųÚƋčåĬåƴåųÚĵåƋååĹč±ų±ĹƋĜåƴ±ĹƴĜģüģ±±ųţ
%åĬ±ÚåĹƵŅųÚåĹčåƋåŸƋĵåƋĂǈǈǈÏƼÏĬĜƴ±ĹŅŞåĹĜĹčåĹx
ŸĬƚĜƋĜĹčåĹØƵ±ƋŅƴåųååĹŸƋåĵƋĵåƋŎǈģ±±ųčåÆųƚĜĩţ
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GEREEDSCHAPSWAGEN M3: EEN EN AL COMPACTE PRESTATIE
• 3 modules per lade.
• 15 tot 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de laden van 200 en 270 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
• 140 tot 170 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de laden.
• 140 tot 155 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm, 0,28m2/ bestand tegen een statische belasting van 900 kg.
• 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwielen, 2 met rem.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 575 x 1005 mm.
-> Technische gegevens
Laden die volledig open schuiven: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend.
Het hoogwaardige automatische sluitingssysteem garandeert de sluiting en biedt een bijkomende garantie van veiligheid.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 /270 mm.
Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.
Tussenschotten apart bestelbaar.

461 mm

-> Belasting per lade van de M3-versie

605 mm

• JET gereedschapswagen met 6 laden
JET.6M3A JET.6NM3A

• Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
- 1 lade met een hoogte van 270 mm.
Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met
een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor
de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 140 kg.
Nuttig opbergvolume: 155 liter.
Gewicht: 75 kg
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• JET gereedschapswagen met 7 laden
JET.7M3A JET.7NM3A

• Gereedschapswagen 7 laden = 18 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 5 laden met een hoogte 60 mm hoog = 15 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
- 1 lade met een hoogte van 200 mm.
Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met
een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor
de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 155 kg.
Nuttig opbergvolume: 155 liter.
Gewicht: 77 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden
JET.8M3A JET.8NM3A

• Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 6 laden met een hoogte van 60 mm hoog =
18 modules.
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules.
Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor de laden
met een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten
voor de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 170 kg.
Nuttig opbergvolume: 150 liter.
Gewicht: 79 kg

- lade van 60 mm: 20 kg
- lade van 130 mm: 25 kg
- lade van 200 mm: 30 kg
- lade van 270 mm: 35 kg

• JET gereedschapswagen met 6 laden (SAFETY LOCK)
JET.6NM3AS

• Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne
vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet.
- 1 lade gelijktijdig openen
- beveiligt de gereedschapswagen tegen kantelen
• Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules verdeeld over de laden van
60 en 130 mm:
- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
- 1 lade met een hoogte van 270 mm.
Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm
en 2 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 140 kg.
Nuttig opbergvolume: 155 liter.
Gewicht: 76 kg

-> Nuttig volume van de M3 laden
- lade van 60 mm: 15 l
- lade van 130 mm: 30 l
- lade van 200 mm: 50 l
- lade van 270 mm: 65 l

• JET gereedschapswagen met 8 laden (SAFETY LOCK)
JET.8NM3AS

• Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne
vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet.
- 1 lade gelijktijdig openen
- beveiligt de gereedschapswagen tegen kantelen
• Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules verdeeld over de laden van
60 en 130 mm:
- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules.
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules.
Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte
van 60 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 170 kg.
Nuttig opbergvolume: 150 liter.
Gewicht: 80 kg
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GEREEDSCHAPSWAGEN M4: HET BESTE COMPROMIS TUSSEN OPBERGVOLUME-WERKOPPERVLAK-AFMETINGEN
• 4 modules per lade.
• 20 tot 32 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de laden van 200 en 270 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
• 175 tot 210 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de laden.
• 200 tot 205 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 797 x 461 mm, 0,37m²/ bestand tegen een statische belasting van 1000 kg.
• 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwielen, 2 met rem.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 1004 x 575 x 1005 mm.
-> Technische gegevens
Laden die volledig open schuiven: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend.
Het hoogwaardige automatische sluitingssysteem garandeert de sluiting en biedt een bijkomende garantie van veiligheid.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 /270 mm.
Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.
Tussenschotten apart bestelbaar.

461 mm

-> Belasting per lade van de M4-versie

797 mm

• JET gereedschapswagen met 6 laden
JET.6M4A JET.6NM4A

• Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 16 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
- 1 lade met een hoogte van 270 mm.
Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een
hoogte van 60 mm en 3 JET2.16 tussenschotten voor de laden
met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 175 kg.
Nuttig opbergvolume: 205 liter.
Gewicht: 89 kg

• JET gereedschapswagen met 7 laden
JET.7M4A JET.7NM4A

• Gereedschapswagen 7 laden = 24 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
- 1 lade met een hoogte van 200 mm.
Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een
hoogte van 60 mm en 3 JET2.16 tussenschotten voor de lade
met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 195 kg.
Nuttig opbergvolume: 205 liter.
Gewicht: 92 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden
JET.8M4A JET.8NM4A

- lade van 60 mm: 25 kg
- lade van 130 mm: 30 kg
- lade van 200 mm: 40 kg
- lade van 270 mm: 45 kg

-> Nuttig volume van de M4 laden
- lade van 60 mm: 20 l
- lade van 130 mm: 40 l
- lade van 200 mm: 65 l
- lade van 270 mm: 85 l

• JET gereedschapswagen met 6 laden (SAFETY LOCK)
JET.6NM4AS

• Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne
• Gereedschapswagen 8 laden = 32 modules verdeeld
vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet:
over de laden van 60 en 130 mm:
- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules.
- 1 lade gelijktijdig openen.
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules.
- beveiligt de gereedschapswagen tegen kantelen.
Geleverd met 12 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een • Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules verdeeld over de laden van
hoogte van 60 mm.
60 en 130 mm:
Totale toegelaten belasting in de laden: 210 kg.
- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 16 modules.
Nuttig opbergvolume: 200 liter.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
Gewicht: 95 kg
- 1 lade met een hoogte van 270 mm.
Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm
en 3 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 175 kg
Nuttig opbergvolume: 205 liter.
Gewicht: 90 kg
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GEREEDSCHAPSWAGEN M5: EXTRA BREED WERKBLAD-ONGEËVENAARDE
OPBERGRUIMTE-UITZONDERLIJKE MOBILITEIT
• 5 modules per lade.
30 tot 40 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de laden van 200 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
• 265 tot 290 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de
laden.
• 250 tot 255 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 987 x 461 mm, 0,46m²/ bestand tegen een
statische belasting van 1100 kg.
• 6 zeer hoogwaardige wielen met een diameter van 160 mm.
4 zwenkwielen (waarvan 2 met een rem) en 2 vaste wielen.
• 360° functie: zeer gebruiksvriendelijk, kan elk obstakel overwinnen.
Stabiliteit verzekerd dankzij de 2 remmen.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 1194 x 575 x 1035 mm.

461 mm

-> Technische gegevens

987 mm

• JET gereedschapswagen met 7 laden
JET.7M5A JET.7NM5A

• Gereedschapswagen 7 laden = 30 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 25 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules.
- 1 lade met een hoogte van 200 mm.
Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor laden met een
hoogte van 60 mm en 8 JET2.16 tussenschotten voor de lade
met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 265 kg.
Nuttig opbergvolume: 255 liter.
Gewicht: 106 kg
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• JET gereedschapswagen met 8 laden
JET.8M5A JET.8NM5A

• Gereedschapswagen 8 laden = 40 modules verdeeld
over de laden van 60 en 130 mm:
- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules.
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules.
Geleverd met 12 JET2.15 tussenschotten voor de laden met
een hoogte van 60 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 290 kg.
Nuttig opbergvolume: 250 liter.
Gewicht: 110 kg

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 /200 mm.
Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor
de laden met een hoogte van 130 mm.
Tussenschotten apart bestelbaar.

-> Belasting per lade
van de M5-versie
- lade van 60 mm: 35 kg
- lade van 130 mm: 40 kg
- lade van 200 mm: 50 kg

-> Nuttig volume
van de M5 laden
- lade van 60 mm: 25 l
- lade van 130 mm: 50 l
- lade van 200 mm: 80 l
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GEREEDSCHAPSKOFFERS

MOBIELE GEREEDSCHAPSKOFFERS

• Geleverd met een verbindingsset voor een snelle en veilige montage.
• Kan worden omgevormd in een mobiele versie met de JET.C4MOBILEKIT
mobiliteitskit (handvat + 4 wielen).

• Ideaal voor mobiele onderhoudswerken dankzij de hoogwaardige wielen.
• Kan op zich worden gebruikt of in combinatie met een JET.C4M3A
gereedschapskoffer voor maximale opbergruimte.

-> Technische gegevens JET 3 modules per lade

-> Technische gegevens JET 3 modules per lade

• Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M3A gereedschapswagen of een JET.
CR4M3A rollende gereedschapskoffer.
• Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
• Belasting per lade: 20/25 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28 m²
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 575 x 500 mm.

-> Technische gegevens JET 4 modules per lade
• Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M4A gereedschapswagen.
• Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 mm.
• Belasting per lade: 25/30 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 797 x 461 mm. 0,37 m²
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 1004 x 575 x 500 mm.

• Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
• Belasting per lade: 20/25 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28 m²
• Inklapbaar handvat voor verplaatsingen.
• Goede mobiliteit dankzij de hoogwaardige wielen
• Minder inspanning vereist om het geheel in beweging te krijgen, zeer duurzaam, goed bestand
tegen zware lasten.
• 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien van een rem voor
nog meer stabiliteit tijdens uw werkzaamheden.
• Gereedschapswagen geleverd met de wielen voorgemonteerd
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 580 x 696 mm.

-> Technische gegevens JET 5 modules per lade
• Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M5A gereedschapswagen.
• Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 mm.
• Belasting per lade: 35/40 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 987 x 461 mm. 0,46 m²
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 1194 x 575 x 500 mm.

• JET gereedschapskoffers 4 laden - 3 modules per lade
JET.C4M3A JET.C4NM3A

• Gereedschapskoffer met 4 laden = 12 modules verdeeld over de laden
van 60 en 130 mm:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
Totale toegelaten belasting in de laden: 85 kg.
Nuttig opbergvolume: 75 liter.
Gewicht: 45 kg

• JET gereedschapskoffers 4 laden - 4 modules per lade
JET.C4M4A JET.C4NM4A

• Gereedschapskoffer met 4 laden = 16 modules verdeeld over de laden
van 60 en 130 mm:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
Totale toegelaten belasting in de laden: 105 kg.
Nuttig opbergvolume: 100 liter.
Gewicht: 51 kg

• JET gereedschapskoffers 4 laden - 5 modules per lade
JET.C4M5A JET.C4NM5A

• Gereedschapskoffer met 4 laden = 20 modules verdeeld over de laden
van 60 en 130 mm:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules.
Totale toegelaten belasting in de laden: 145 kg.
Nuttig opbergvolume: 125 liter.
Gewicht: 60 kg

• JET rollende gereedschapskoffers 4 laden - 3 modules per lade
JET.CR4M3A JET.CR4NM3A

• Gereedschapskoffer met 4 laden = 12 modules verdeeld over de laden
van 60 en 130 mm:
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
Totale toegelaten belasting in de laden: 85 kg.
Nuttig opbergvolume: 75 liter.
Gewicht: 55 kg
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JET M3 EN M4 WERKPLAATSWAGEN
Werkblad:

Voor de versies met laden:

Een extra breed werkoppervlak
Betere weerstand: Een rijstkorrel traanplaat van 2 mm over een
houten plank van 15 mm
De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen.
Het werkblad kan worden voorzien van een bankschroef en is
bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische
belasting van 900 kg.
Een nog functioneler platform: geïntegreerd bi-materiaal “softcover” handvat aan elke zijde van de gereedschapswagen:
één om de wagen voort te duwen en het andere om de wagen op te
tillen en obstakels te vermijden.

- De laden kunnen worden uitgerust met alle kunststof of foam modules van het
Facom Modular System programma.
- De laden kunnen volledig worden geopend: dankzij de sleden op kogellagers
kunnen de laden volledig worden geopend met een belasting van 20 tot 25 kg.
Het zelfsluitende systeem met trekveer garandeert een efficiënt en veilige
sluiting.
- Centrale vergrendeling van de laden – geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met
scharnier
- Laden kunnen worden uitgerust met JET2.15 tussenschotten voor de laden
met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een
hoogte van 130 mm. (Niet meegeleverd)

INNOVATIE: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen
als een geïntegreerd bevestigingssysteem voor de accessoires.
De accessoires kunnen snel en veilig worden gemonteerd. Er is
een groot assortiment van accessoires beschikbaar en u kunt
uw gereedschapswagen volledig personaliseren naargelang uw
behoeften en hem omtoveren tot een uniek werkstation.
Specifieke plaats voor 8 schroevendraaiers.
De geïntegreerde randen vermijden dat het gereedschap zou
vallen tijdens het rijden.

• JET.M3A werkplaatswagen M3
JET.UC3SM3A

• JET.M3A werkplaatswagen M3 met laden
JET.UC3S2DM3A

Legplanken:
2 metalen legplanken met zwarte verwijderbare ABS-matten voor een goede
bescherming en eenvoudig onderhoud.
2 mogelijke posities voor de centrale legplank.
(L. x D. x H.) 595x 500X 28 mm.

Mobiliteit:
Minder inspanning vereist om het geheel in beweging te krijgen, zeer duurzaam,
goed bestand tegen zware lasten.
4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien
van een rem voor nog meer stabiliteit tijdens uw werkzaamheden.
Werkplaatswagen geleverd met de wielen voorgemonteerd

Accessoires
Het werkblad kan worden voorzien van tal van accessoires, van de meest elementaire tot de meest verfijnde.
Er is een bijkomende gereedschapskoffer beschikbaar als optie voor nog meer volume en flexibiliteit.
• M3 mobiele werkplaatswagen met 3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
Gewicht: 32 kg
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• Mobiele werkplaatswagen M3 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust
met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 mm
Maximale belasting per lade: 20kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 38,5 kg

-> Technische gegevens
Nuttige oppervlakte van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28m2

-> Nuttige afmetingen van de legplanken
(B x D x H) 595 x 500 x 28 mm.
Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 575 x 1005 mm.
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-> Technische gegevens
Nuttige oppervlakte van het werkblad:
797 x 461 mm. 0,37m²

-> Nuttige afmetingen van de legplanken
(B x D x H) 785 x 500 x 28 mm.
Buitenafmetingen (L x D x H) : 1004 x 575 x 1005 mm.

• JET.M4A werkplaatswagen M4
JET.UC3SM4A

• M4A mobiele werkplaatswagen met
3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
Gewicht: 36,5 kg

• JET.M4A werkplaatswagen M4 met laden
JET.UC3S2DM4A

• Mobiele werkplaatswagen M3 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust
met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 mm
Maximale belasting per lade: 25kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 44,5 kg
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• ROLL gereedschapswagen 6 laden
ROLL.6M3A ROLL.6NM3A

• Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)
Gewicht: 55 kg

ROLL M3 GEREEDSCHAPSWAGEN

ROLL M4 GEREEDSCHAPSWAGEN

• 3 modules per lade.
• 15 tot 24 modules verdeeld over de laden van
60 en 130 mm.

• 4 modules per lade
• 20 modules verdeeld over de laden van 60 en
130 mm

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg.
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 560 x
460 mm, 0,26 m²/ bestand tegen een statische
belasting van 800 kg.
• De geïntegreerde randen vermijden dat het
gereedschap zou vallen tijdens het rijden.
• 4 wielen met een diameter van 125 mm,
2 zwenkwielen (waarvan 1 met een rem) en
2 vaste wielen.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x
972 mm. .

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Maximale belasting per lade: 25/30 kg
• Nuttige oppervlakte van het werkblad 750 x
460 mm, 0,35 m²/ bestand tegen een statische
belasting van 900 kg.
• 4 wielen met een diameter van
125 mm, 2 zwenkwielen (waarvan
1 met een rem) en 2 vaste wielen.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x
972 mm.

• ROLL gereedschapswagen 7 laden
ROLL.7M3A ROLL.7NM3A

• gereedschapswagen 7 laden = 18 modules
- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)
Gewicht: 56 kg

• ROLL gereedschapswagen 8 laden
ROLL.8M3A ROLL.8NM3A

• Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules
- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
Gewicht: 58 kg

• ROLL gereedschapswagen 6 laden (SAFETY LOCK)
ROLL.6NM3AS

• Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem
van interne vergrendeling dat het gelijktijdig openen van
meerdere laden belet.
- 1 lade gelijktijdig openen
- beveiligt de gereedschapswagen tegen kantelen
• Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)
Gewicht: 55 kg

• ROLL gereedschapswagen 6 laden
ROLL.6M4A ROLL.6NM4A

• Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)
Gewicht: 68 kg
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• Gereedschapskoffer 4 laden M3
ROLL.C4M3A

• Gereedschapskoffer 4 laden = 12 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
Gewicht: 34 kg
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ROLL M3 GEREEDSCHAPSKOFFERS

ROLL M4 GEREEDSCHAPSKOFFERS

• 3 modules per lade
• 12 modules verdeeld over de laden van 60 en
130 mm

• 4 modules per lade
• 16 modules verdeeld over de laden van 60 en
130 mm

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
Maximale belasting per lade: 20/25 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 560 x
460mm, 0,26 m².
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x
467 mm.

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 mm.
Maximale belasting per lade: 25/30 kg
• Nuttige afmetingen van het werkblad: 750 x
460mm, 0,35 m².
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x
467 mm.

• Roll gereedschapskoffer 4 laden M4
ROLL.C4M4A

• Gereedschapskoffer 4 laden = 16 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 laden met een hoogte van 130 mm = 4 modules
Gewicht: 42 kg

• Rollende gereedschapskoffer 4 laden M3
ROLL.CR4M3A

• Gereedschapskoffer 4 laden = 12 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
Geleverd met 4 wielen en een opklapbaar handvat voor meer mobiliteit.
Gewicht: 39 kg
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ROLL M3 WERKPLAATSWAGEN
• Werkplaatswagen M3
• Nuttige oppervlakte van het werkblad 560 x 460 mm, 0,26 m²/ bestand tegen een statische
belasting van 200 kg.
-> Nuttige afmetingen van de legplanken: B.595 x D.455 mm.
• 4 wielen met diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen waarvan één met een rem.
• Wielen niet gemonteerd geleverd.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x 972 mm.

ROLL M4 WERKPLAATSWAGEN
• Werkplaatswagen M4
• Nuttige oppervlakte van het werkblad 750 x 460 mm, 0,35 m²/ bestand tegen een statische
belasting van 300 kg
-> Nuttige afmetingen van de legplanken: B.745 x D.455 mm.
• 4 wielen met diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen waarvan één met een rem.
• Wielen niet gemonteerd geleverd.
• Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x 972 mm.

• Werkplaatswagen - M3
ROLL.UC3SM3

• Werkplaatswagen M3 met 3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
Gewicht: 19 kg

• Werkplaatswagen - M3 met laden
ROLL.UC3S2DM3

• Werkplaatswagen M3 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden
uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom
Modular system.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x
60 mm
Maximale belasting per lade: 20 kg
Centrale vergrendeling geleverd met
2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 30 kg

• Werkplaatswagen - M4
ROLL.UC3SM4

• Werkplaatswagen M4 met 3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
Gewicht: 22 kg

• Werkplaatswagen - M4 met laden
ROLL.UC3S2DM4

• Werkplaatswagen M4 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden
uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom
Modular system.
Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.):
759 x 421 x 60 mm
Maximale belasting per lade: 25 kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan
1 met scharnier
Gewicht: 35 kg
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STEL uw persoonlijk werkstation samen
Een volledig assortiment voor de meest uiteenlopende toepassingen
UITBREIDING VAN HET WERKBLAD

LATERALE ACCESSOIRES

WERKBLADACCESSOIRES
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VERLENGING VAN HET WERKBLAD

• Transformeer uw M3A - M4A - M5A gereedschapswagen in een mobiele werkbank met dit werkblad van beuken multiplex van 28 mm.
• Eenvoudige en snelle montage in de aluminium sleuven van het werkblad
• 6 schroeven voor een zeer stabiel werkoppervlak

• Houten werkblad M3
JET.WA14M3
• Het JET.WA14M3 houten bovenblad dekt
het volledige oppervlak van een M3A
gereedschapswagen.
• Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang
tot het handvat en verlengt u het werkblad.
• U kunt de JET.WA14M3 ook op een M4A
gereedschapswagen monteren: in dat geval
dekt u enkel het aluminium oppervlak af en
zijn de beide handvaten toegankelijk
• U kunt de JET.WA14M3 ook op een M5A
gereedschapswagen monteren: in dat geval
dekt u een deel van het aluminium oppervlak
af en zijn de beide handvaten toegankelijk.
• Compatibel met JET (2021).
Afmetingen: L x D x H mm 775 x 550 x 28 mm
Gewicht: 10 kg

• Houten werkblad M4
JET.WA14M4
• Het JET.WA14M4 houten bovenblad dekt
het volledige oppervlak van een M4A
gereedschapswagen.
• Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang
tot het handvat en verlengt u het werkblad.
• U kunt de JET.WA14M4 ook op een M5A
gereedschapswagen monteren: in dat geval
dekt u enkel het aluminium oppervlak af en
zijn de beide handvaten dus toegankelijk
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 965 x 550 x 28 mm
Gewicht: 12,5 kg

• Houten werkblad M5
JET.WA14M5
• Het JET.WA14M5 houten bovenblad dekt
het volledige oppervlak van een M5A
gereedschapswagen.
• Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang
tot het handvat en verlengt u het werkblad.
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 1155 x 550 x 28 mm
Gewicht: 15 kg
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• Multifuncionele verlenging
van het werkblad
JET.WA21
• De perfecte oplossing als u meer werk- of
opbergruimte nodig hebt.
• Grote ruimte voor gereedschap, flessen,
modules, alles wat u eventueel nodig hebt
voor uw werk.
• Kan ook worden gebruikt als bak om
gedemonteerde onderdelen te plaatsen.
• Eenvoudig en snel te installeren op de rails
van uw werkblad.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating.
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 350 x
550 x 120 mm
Gewicht: 9 kg
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• Steun voor een bankschroef

JET.WA17
• Plaats uw bankschroef zonder uw werkblad te
beschadigen of plaats te verliezen.
• Eenvoudig en snel te installeren op de rails
van uw werkblad.
• De houder kan rechts of links worden
aangebracht op het werkblad.
• Zeer duurzaam: multiplex beukenhout van
28mm.
• Bankschroef niet meegeleverd.
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 250 x 600 x 20 mm
Gewicht: 4 kg

• Verlenging van het werkblad
met flessen- en papierhouder
JET.WA5-1
• Verlenging van het werkblad met flessen- en
papierrolhouder:
• Houder voor papierrol. Geleverd zonder
papier.
• Flessenhouder: biedt de mogelijkheid
meerdere flacons, spuitbussen, ... op
te bergen. Kan ook worden gebruikt om
schroeven, kleine onderdelen, ….. op te
bergen.
• Eenvoudig en snel te installeren op de rails
van uw werkblad.
• Van staal - Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 200 x 550 x 150 mm
Gewicht: 4,2 kg
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LATERALE ACCESSOIRES

• Afvalbak - 25 liter

JET.LA5-2
• Afvalbak van 25 liter
• Snelle bevestiging en eenvoudig leeg te
maken.
• Van staal - Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met alle FACOM
gereedschapswagens
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van
de JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 200 x
380 x 340 mm
Gewicht: 3,7 kg

• Vuilniszakhouder met deksel
en voetpedaal
JET.LA5-2P
• Gebruiksvriendelijk en hygiënisch aangezien
het deksel kan worden geopend met een
voetpedaal.
• Dit betekent dat u uw afval kunt verwijderen
zonder dat u het deksel hoeft aan te raken.
• Geschikt voor een zak van 200 liter - niet
meegeleverd
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van
de JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 450 x 380 x
750 mm
Gewicht: 6,8 kg

• Set voor onderhoud : flessenhouder-papierrolhouder en
afvalbak
JET.WA5
• Verlenging van het werkblad met een flessenen een papierrolhouder en vuilbak
• Papierrolhouder: het papier kan gemakkelijk
worden afgerold en geblokkeerd na het los
trekken. Geleverd zonder papier.
• Flessenhouder: biedt de mogelijkheid
meerdere flacons, spuitbussen, ... op
te bergen. Kan ook worden gebruikt om
schroeven, kleine onderdelen, ….. op te
bergen.
• Het verlengstuk kan eenvoudig en snel
worden bevestigd op het werkblad.
• Staalplaat afvalbak van 25 liter:
- Snelle bevestiging en eenvoudig leeg te
maken
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021 gamma)
Gewicht: 7,9 kg
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• Antidiefstalbeugel
JET.WA9
• Optimale beveiliging van uw
gereedschapswagen en inhoud
• Bijkomende beveiliging bij de centrale
vergrendeling van de laden.
• Vergrendeling met een hangslot (niet
inbegrepen).
• Eenvoudige en snelle plaatsing.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
afmetingen: L x D x H mm 120 x 25 x 795 mm
Gewicht: 3 kg
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• Houder voor powertools
JET.LA19
• Deze specifieke houder biedt u de mogelijkheid
3 powertools op te bergen.
• Ergonomisch opbergsysteem
• Rubberen beschermingstrip om schade aan het
gereedschap te voorkomen
• Eenvoudige, snelle en veilige installatie op de
zijkant van uw gereedschapswagen
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met de JET en ROLL (2021), JET+
gereedschapswagens
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de
JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 200 x 380 x 340 mm
Gewicht: 1,6 kg

• Power strip
JET.LA20
• 5 plaatsen om uw powertools in te pluggen:
elektrisch gereedschap, boren, opladers,
lampen, elektronica, ...
• Uitgerust met voeding met 3 SCHUKO
stopcontacten et 2 USB laadpoorten
• Aan/uitschakelaar - max. 16Amp / 250V
• Geïntegreerde houder voor documenten of om
uw telefoon of tablet op te laden.
U kunt er ook het snoer van het stopcontact
in opbergen.
• Compatibel met JET en ROLL (2021)
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van
de JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 55 x 380 x 450 mm
Gewicht: 2,4 kg
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• Opbergvak aan de zijkant
JET.LA8
• Voor het opbergen van extra lang of kostbaar
gereedschap.
• Compatibel met het FACOM CKS-systeem.
• Vergrendeling met een sleutel. Geleverd met
2 sleutels.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021) en JET+
Afmetingen: L x D x H mm 60 x 380 x 750 mm
Gewicht: 7,4 kg

• Houder voor flessen
JET.LA1
• Voor de opberging van spuitbussen,
reinigingsproducten, sproeiers, etc.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met alle FACOM
gereedschapswagens
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van
de JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 112 x 380 x 125 mm
Gewicht: 1,4 kg

• Zijvak voor documenten
JET.LA2
• Voor het opbergen van documenten in
A4-formaat.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met alle FACOM
gereedschapswagens
• Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van
de JETLINE en RWS meubelen
Afmetingen: L x D x H mm 55 x 380 x 315 mm
Gewicht: 1,4 kg
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• Inklapbaar blad
JET.LA16
• Inklapbaar metalen blad om het
werkoppervlak te vergroten.
• Laadvermogen: 20 kg.
• Werkoppervlak: 36 x 45cm.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021) JET+
Afmetingen: L x D x H mm 500 x 380 x 20 mm
Gewicht: 4,7 kg
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• Hakenset
JET.WA18
• Set van 2 metalen haken die aan de
aluminium rail van uw werkblad kunnen
worden bevestigd.
• Voor het opbergen van uw kabels of lang
gereedschap dat niet in een lade kan worden
opgeborgen.
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 45 x 25 x 50 mm
Gewicht: 0,5 kg
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WERKBLADACCESSOIRES

• Laptophouder
JET.WA3
• Om een laptop op te plaatsen of te
gebruiken als schrijftafel.
• De veiligheid wordt gegarandeerd door de
hoge randen en de mogelijkheid het geheel
te vergrendelen.
• Eenvoudige, snelle en veilige bevestiging
op de aluminium rails van het werkblad
dankzij de houder van vezelversterkt
propyleen.
• De houder is kantelbaar en draaibaar
zodat hij kan worden aangepast aan uw
behoeften.
• De opstaande randen beletten dat de
computer kan vallen
• Constructie van robuust staal
- Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 380 x 270 x
200 mm
Gewicht: 2,1 kg

• Staander voor tekeningen en
gereedschap
JET.WA12
• Uw technische plannen, reparatie- of
gebruiksaanwijzingen en gereedschap
steeds binnen handbereik.
• Kan rechtstreeks op de rails van het
werkblad worden gemonteerd en bevestigd
met moeren.
• Ruim genoeg om meerdere documenten te
plaatsen en/of maximaal 3 modules aan
te brengen.
• Maximum toegestane belasting 10 kg
• Gemaakt van staal
- Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 500 x 20 x 450 mm
Gewicht: 2,4 kg

• Staander voor werkbonnen
JET.WA13
• Werkbonnen, technische fiches steeds
binnen handbereik.
• De A4-houder is uitgerust met een klem
om uw documenten te bevestigen.
• Wordt rechtstreeks op de rails van het
werkblad gemonteerd
• Eenvoudig te monteren en te verwijderen
- U kunt uw houder aanbrengen in de rails
van het werkblad zonder dat u het risico
loopt dat hij zal vallen, zelfs tijdens
het rijden.
- U kunt hem gemakkelijk meenemen naar
de plaats waar u werkzaamheden wilt
uitvoeren.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 250 x 10 x 450 mm
Gewicht: 0,8 kg
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• Multifunctionele kit 1
JET.WA22KIT1
• De structuur biedt de mogelijkheid panelen,
legplanken en buizen te combineren
naargelang uw behoeften.
• De JET.WA22KIT1 set bestaat uit
- 1 JET.WA22-1 structuur
- 1 JET.WA22-2A geperforeerd paneel
- 1 kantelbare legplank JET.WA22-5
• De set kan worden aangevuld met JET.WA223 en JET.WA22-4 legplanken.
• Het geheel kan worden gemonteerd op een
JET.M3A-M4A-M5A gereedschapswagen
• Constructie van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 7 kg
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• Multifunctionele kit 2
JET.WA22KIT2
• De structuur biedt de mogelijkheid panelen,
legplanken en buizen te combineren
naargelang uw behoeften.
• De JET.WA22KIT2 bestaat uit
- 1 JET.WA22-1 structuur
- 2 kantelbare legplanken JET.WA22-5
• Het geheel kan worden gemonteerd op een
JET.M3A-M4A-M5A gereedschapswagen
• Constructie van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 6 kg

• Structuur
JET.WA22-1
• De structuur biedt de mogelijkheid panelen,
legplanken en buizen te combineren
naargelang uw behoeften.
• 2 metalen buizen van 28mm + vezelversterkte
polypropyleen buissteunen die op de
aluminium rail van uw werkblad kunnen
worden bevestigd
• De bovenste stang kan worden gebruikt om
kabelhaspels en rollen allerhande, ... op te
bergen
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 3,6 kg
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• Geperforeerd paneel
JET.WA22-2A
• Visuele organisatie en handige toegang tot
uw gereedschap
• Geperforeerd paneel : 6x6mm met
hartafstand van 12mm
• Bevestiging van gereedschap met het CSK
assortiment haken
• Combineerbaar met 1 paneel JET.WA22-2A
of JET.WA22-2B
• Constructie van staal / Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 560 x 10 x 400 mm
Gewicht: 2 kg

• Paneel
JET.WA22-2B
• Visuele organisatie en handige toegang tot
uw tekeningen, instructies, etc...
• Combineerbaar met een JET.WA22-2A of
JET.WA22-2B paneel
• Constructie van staal - Hoogwaardige
poedercoating
Afmetingen: L x D x H mm 560 x 10 x 400 mm
Gewicht: 2,2 kg

• Kleine schuine legplank voor het
geperforeerde paneel
JET.WA22-3
• Deze kleine legplank biedt u de mogelijkheid uw gereedschap,
bakjes voor schroeven, …. op te bergen
• Eenvoudige, snelle bevestiging op het geperforeerd paneel.
Geen risico dat ze los komen tijdens het rijden.
• De rand vooraan belet dat voorwerpen vallen
• Constructie van staal - Hoogwaardige poedercoating
• Compatibel met alle FACOM geperforeerde panelen
• Compatibel met JET (2021)
Afmetingen: L x D x H mm 250 x 130 x 10 mm
Gewicht: 0,5 kg

25

• Grote schuine legplank voor het
geperforeerde paneel
JET.WA22-4
• Deze legplank biedt u de mogelijkheid uw
gereedschap, bakjes voor schroeven, ….
op te bergen
Ze kan ook worden voorzien van een
kunststof of foam module inlay zodat u al
uw gereedschap binnen handbereik kunt
houden.
• Eenvoudige, snelle bevestiging op het
geperforeerd paneel. Geen risico dat ze los
komen tijdens het rijden.
• De rand vooraan belet dat voorwerpen
vallen
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met alle FACOM geperforeerde
panelen
• Compatibel met JET (2021)
afmetingen: L x D x H mm 400 x 130 x 10 mm
Gewicht: 0,8 kg
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• Kantelbare legplank
JET.WA22-5
• Deze legplank biedt u de mogelijkheid uw
gereedschap, bakjes voor schroeven, ….
op te bergen
Ze kan ook worden voorzien van een
kunststof of foam module inlay zodat u al
uw gereedschap binnen handbereik kunt
houden.
• Eenvoudige, snelle bevestiging op de JET.
WA22-1 structuur.
Geen risico dat ze los komen tijdens het
rijden.
• De rand vooraan belet dat voorwerpen
vallen
• De legplank kan worden gekanteld in
drie verschillende hoeken 0°-15°-30°
naargelang uw behoeften.
• Gemaakt van staal - Hoogwaardige
poedercoating
• Compatibel met JET (2021)
afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 7 kg

• Staander voor autoruit
JET.WA23
• Universele houder om een voorruit of
carrosserieonderdelen te bevestigen of te
verplaatsen.
• Dankzij de vier hoge-densiteit foam
steunpunten bewegen de onderdelen niet
tijdens het werk
• De foam steunpunten zijn perfect
om te werken aan de voorruit of
carrosseriepanelen en om krassen te
voorkomen.
• Steunpunten zijn regelbaar in alle
richtingen zodat ze steeds passen.
• Eenvoudige, snelle bevestiging op de
aluminium rails van het werkblad dankzij
de houders van vezelversterkt propyleen.
• Maximaal laadvermogen: 100 kg
• Compatibel met JET (2021)
afmetingen: H x D mm 100 x 80 mm
Gewicht: 1,7 kg

GEORGANISEERDE OPBERGING VAN UW GEREEDSCHAP
KUNSTSTOF MODULES

FOAM MODULES

FACOM MODULAR SYSTEM
Productiviteit en controle

Productiviteit

Ieder gereedschap zijn eigen plaats = productiviteit, comfort en veiligheid.
Onmiddellijke toegang tot uw gereedschap, zonder tijd te verliezen en in alle veiligheid.
Tweekleurig systeem: door het tweekleurige systeem valt het onmiddellijk op als er iets ontbreekt.
Hoge dichtheid foam: bestand tegen krassen, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen en
reinigingsproducten.
Gemakkelijk vast te nemen dankzij de uitsparingen.
Het gereedschap blijft perfect opgeborgen tijdens het transport.

Ieder gereedschap zijn eigen plaats = productiviteit, comfort en veiligheid.
Onmiddellijke toegang tot uw gereedschap, zonder tijd te verliezen en in alle
veiligheid.
U zult zich niet meer snijden of verwonden wanneer u op zoek bent naar uw
gereedschap in een ongeordende lade

GEEN LIMIET

PRODUCTEN:

alle RAL kleuren
zijn mogelijk.

De Facom opbergsystemen worden geproduceerd in Frankrijk in de fabriek van
Feuquières en-Vimeu, aan de Somme.
Wij zijn al meer dan 90 jaar
gespecialiseerd in de transformatie
van staalplaat en onze kennis biedt
professionals de mogelijkheid
hoogwaardige producten te kiezen,
ontworpen met zorg voor duurzaamheid,
veiligheid en productiviteit.
Geautomatiseerde machines over de
volledige productielijn voor het ponsen,
knippen-ponsen, vouwen en lassen.
De poedercoating wordt aangebracht met naleving van de milieunormen in
geautomatiseerde verfspuitcabines.

Gestandaardiseerde fabriek: ISO 9001 (V. 2000), ISO 14001
(milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid).

