Mod. 7726 BE
MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO
INJETADO

Metric mm-Kg-C°
DIMENSÕES INTERNAS
L Comprimento
W Largura
D Profundidade
Tampa
Fundo

DIMENSÕES EXTERNAS
770 mm
580 mm
265 mm
90 mm
175 mm

L Comprimento
W Largura
D Profundidade

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
836 mm
641 mm
304 mm

Peso vazia
10.30 Kg
Peso com espuma
12.60 Kg
Peso com espuma customizada
0 Kg
Volumen
118 lt
Flutuabilidade
70 Kg/max
Temperatura de trabalho
°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°
DIMENSÕES INTERNAS
L Comprimento
W Largura
D Profundidade
Tampa
Fundo

DIMENSÕES EXTERNAS
30 5/16 in
22 13/16 in
10 7/16 in
3 9/16 in
6 7/8 in

L Comprimento
W Largura
D Profundidade

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
32 15/16 in
25 1/4 in
11 15/16 in

Peso vazia
22.70 lbs
Peso com espuma
27.77 lbs
Peso com espuma customizada
lbs
Volumen
31.17 gal
Flutuabilidade
154.32 lbs/max
Temperatura de trabalho
°F min -27.4 / max +194
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Mod. 7726 BE
ACESSÓRIOS
ORGANIZER COM TAMPA
Organizer em polipropileno com tampa removível especiﬁcadamente desenhado para conter todo tipo de componente e
acessório. Alça comoda e tampa semitransparente. Pode-se colocar no modelo 5140 com facilidade removendo
simplesmente a tampa deslizante.
O AIBOX3.E proporciona-se vazío
O set inclui 6 pcs.
Dim. Int.: 467x255x30 mm

CADEADO DE SENHA PATENTEADO
Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.

RESISTENTE CADEADO DE LATÃO PATENTEADO
Projetado para caber ajustado ao molde da caixa Explorer, de modo a não se mover.

CADEADO DE SENHA APROVADO PELA TSA
Os novos cadeados aprovados pela TSA permitem aos agentes de segurança do aeroporto de abrir a caixa sem destruir
a fechadura. Os agentes da TSA são treinados para reconhecer o logotipo certiﬁcado da TSA e não devem quebrar a
fechadura da mala.
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BLIND INSERT
6 pcs por jogo Sempre que as ranhuras não forem usadas para as aplicações, elas podem ser fechadas por inserções
cegas que darão ao interior da mala uma aparência melhor e acabada.

SUPORTE DE METAL
O kit inclui 6 peças.
Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras especíﬁcas para aplicar os
suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de ﬁxação para paneis ou uma juntas mecânicas ﬁxa para
construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas
um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente ﬁxados por meio de
parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à
prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.

SUPORTE PLÁSTICO
O kit inclui 6 peças.
Todos os modelos (exceto para o 1908) estão equipados internamente com ranhuras especíﬁcas para aplicar os
suportes de metal ou plástico. Estes fornecem os pontos de ﬁxação para paneis ou uma juntas mecânicas ﬁxa para
construir aplicações mais completas. Desta forma as mala se tornam uma estação de trabalho real, em vez de apenas
um recipiente de transporte. Como os suportes de montagem do painel são mecanicamente ﬁxados por meio de
parafusos, eles podem ser removidos quando necessário. Os parafusos dedicados permitem que a mala permaneça à
prova d'água e ajude os painéis a serem removidos facilmente e rapidamente.
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PAINEL SUPERIOR COM BOLSAS ORGANIZADORAS
Pratico e robusto bolso dianteiro para documentos, ideal para acessorios pequenos e documentos.
Adequado para os modelos 7726 e 7745
Cor: preto

FORRO PROTETOR PARA PC 13 "-13.3"
Forro acolchoado para note-book. Protege o laptop contra choques e arranhões.

TAMPA SUPERIOR PARA DIV77 E DIV7745
Tampas superiores disponíveis para os modelos maiores: podem ser facilmente ﬁxadas ás divisórias com tiras de
velcro. Ideal para proteger e manter os itens no seu lugar.

DIVISORIAS ACOLCHOADAS PARA 7726
Divisórias acolchoadas com compartimentos internos ajustáveis. Ideais para proteger e transportar qualquer tipo de
equipamento sensível. Graças à sua modularidade, elas podem se combinar facilmente.

CARACTERÍSTICAS
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4 clipes reforçados de aço inoxidável sobre os dois pontos exteriores frontais dos cadeado para conceder uma melhor
resistência à abrasão

Etiqueta removível em policarbonato
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