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ZARGES 
logistieke verpakkingen –
gemaakt dóór professionals vóór 
professionals.
Of het nu gaat om verpakken, opslaan, transporteren, organiseren of beschermen: 
Met de ZARGES logistieke verpakkingen vindt u altijd de optimale oplossing. 
Wij bieden u doordachte producten die zich in de praktijk hebben bewezen en met 
een kwaliteit en duurzaamheid die bij professioneel gebruik onbetaalbaar zijn.

Flexibiliteit is tegenwoordig één van de belangrijkste kenmerken om succesvol te 
zijn. Met ons omvangrijke accessoire programma zorgen wij ervoor, dat u snel op uw 
nieuwe behoeftes in kunt spelen, zonder daarvoor een geheel nieuwe verpakking te 
moeten aanschaffen. Dit voorkomt onnodig tijdverlies binnen uw arbeidsproces. 

Efficiency is 
ons doel …
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 Ontwikkelen van nieuwe producten, en het snel 
omzetten van technische ideeën in innovatieve 
oplossingen die op de klant zijn georiënteerd zijn 
typerend voor ZARGES. Evenals hoge kwaliteitseisen, 
duurzaamheid en betrouwbaarheid.

 ZARGES beschikt over een lange ervaring in de ontwikkeling en 

productie van logistieke producten voor de industrie, handel en 

overheidsinstanties. Dit doet men volgens de hoogste technologi-

sche kwaliteitseisen. Op het hoofdkantoor beschikt ZARGES over 

23 000 m2 modern uitgeruste productie- en opslagcapaciteiten.

Met de modernste CAD-systemen worden bij ZARGES oplossingen 

ontwikkeld, die optimaal voldoen aan de eisen die de klanten 

stellen. Bij klantspecifieke projecten kan ZARGES door middel van 

het uitwisselen van tekeningen en / of gegevens, snel de moge-

lijkheden en onmogelijkheden van een project inventariseren. 

Onze ontwikkelingsprocedures en producten voldoen aan de hui-

dige nationale en internationale normen (gecertificeerd volgens 

DIN EN ISO 9001–2000).

 Onze productiemethoden en de mate van automatisering in de 

ontwikkeling en productie, vereisen een hoge doelmatigheid in de 

werkwijze en vervaardiging van onze producten. Voor onze klanten 

brengt dit het voordeel met zich mee dat ze steeds kunnen ver-

trouwen op de constant hoge product kwaliteit "Made by ZARGES". 

En dit alles gecombineerd met een concurrerende prijsstelling en 

korte levertijden.

 ZARGES is klein genoeg om aan uw individuele wensen te kunnen voldoen. 

Maar aan de andere kant ook groot genoeg om te beschikken over veel know 

how voor ontwikkeling, advies, planning en service.

 Hiermee kunnen wij onze klanten de producten bieden die nagenoeg aan al 

hun eisen voldoen.

   ZARGES know how
   zowel in ontwikkeling als productie
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Aluminium is elektrisch geleidend:
Aluminium is een goede geleider 

van stroom en warmte. Dit is een 

voordeel bij bijvoorbeeld behuizingen 

voor elektronische componenten.

Aluminium is hygienisch:
Het gladde oppervlak is eenvoudig te 

reinigen en is reukloos. Aluminium 

transportkisten zijn dus zeer geschikt 

voor hygiënische toepassingen.

Aluminium kan op vele manieren 
worden verwerkt:
Er zijn vele manieren van verwerken 

van aluminium mogelijk, denk hierbij 

aan: lassen, buigen, vervormen, etc,. 

Ook prijstechnisch is de verwerking 

van aluminium gunstiger dan bij 

andere metalen.

Aluminium is licht van gewicht en 
toch zeer duurzaam:
De dichtheid van aluminium bedraagt 

slechts ca. 2,6 tot 2,8 g per cm3. 

Dat is ca.1 / 3 van de dichtheid van 

staal. Ondanks het geringe gewicht 

is aluminium toch zeer duurzaam.

Aluminium is waterdampdicht:
Zelfs bij extreem lange opslag, zal 

het vocht niet door aluminium heen 

dringen. Een gelaste aluminium 

transportkist kan dus waterdampdicht

worden uitgevoerd.

Aluminium is corrosiebestendig 
en beschermt zichzelf: 
Bij contact met zuurstof beschermt 

het oppervlak zich met een oxidatie-

laag, die zichzelf bij beschadiging 

telkens vernieuwt.

Aluminium is UV-bestendig:
Een lange opslag periode of 

blootstelling aan UV-stralen 

hebben geen invloed op de 

eigenschappen van aluminium.

Aluminium is bestand tegen grote 
temperatuursverschillen:
Tussen temperaturen van

–40 tot +80 °C blijven de 

materiaaleigenschappen 

constant.

Aluminium is volledig recyclebaar:
Oud-aluminium kan omgesmolten en 

hergebruik worden. Dit is een positieve 

bijdrage voor het ontlasten van onze 

afvalberg en het komt ten goede aan 

het milieu.

Aluminium is slagbestendig en 
zeer sterk:
Het oppervlak wordt door een slag

wel vervormd, echter de slagenergie 

wordt door de vervorming totaal geab-

sorbeerd. 

Aluminium is niet magnetisch:
Aluminium is vrij van ijzermagnetisme. 

Voor bepaalde toepassingen kan deze 

eigenschap van groot belang zijn.

Economisch, duurzaam en ecologisch verantwoord:

→    ZARGES, een vooraanstaand bedrijf in aluminiumverwerking, dat al 
jaren gebruik maakt van de voordelen van het verwerken van aluminium. 
Het resultaat daarvan uit zich in een breed programma van transportkisten, 
koffers, wagens, pallets en individuele klantspecifieke oplossingen. 
Door onze kwalitatieve en duurzame producten leveren wij daarom ook 
nog eens een positieve bijdrage aan het milieu.

ZARGES-aluminium transportsystemen en 
duurzame verpakkingen.
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De universele transportkist K 470 is een echte klassieker. De al in 1950 
ontwikkelde kist staat nog altijd garant voor innovatie, hoge kwaliteit, 
duurzaamheid, maximale functionaliteit en een zeer overtuigend design. 
Bovengenoemde eigenschappen staan overigens centraal voor alle ZARGES 
producten. Alle producten van ZARGES worden keer op keer weer onder-
worpen aan de nieuwste ontwikkelingen in de markt en aangevuld met 
zeer bruikbare en makkelijke accessoire. Hierdoor bewerkstelligen wij 
ten aller tijden de meest optimale oplossingen voor het probleem met 
transport, opslag en verpakking van uw waardevolle producten.

ZARGES transportkisten
Innovatief sinds meer dan 50 jaar
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De gehele serie K 470 is met  succes getest volgens de 

internationale luchtvaartnorm ATA 300 (categorie I). 

Daarmee is de geschiktheid voor luchtvracht bevestigd. 

Categorie 1 betekent dat een kist minimaal 100 maal 

een luchtvracht- d.w.z. heen en terug- moet kunnen 

doorstaan.

De volgende criteria werden onderzocht:

Valsterkte: K 470-Kisten werden met een gewicht van 

23 kg beladen en zijn daarna 280 keer met een valtest 

getest van een hoogte van 76, dan wel 92 cm. Daarna 

functioneerde de sluitingen en scharnieren nog steeds 

vlekkeloos, en ook het deksel liet zich probleemloos 

openen en sluiten.

Dichtheid tegen spatwater: Voor dit bewijs werden de 

kisten een uur lang met 100 liter water besproeid.

Stabiliteit: Daartoe behoorde onder andere een 

vibratietest, waarbij de kisten met een gewicht van 

23 kg beladen werden en gedurende twee uur lang 

op een triltafel werden gezet.







 Maximale bescherming 
met een “gering“ eigen 
gewicht
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ZARGES
INNOVATION

2008

HET KAN ALTIJD 
NÓG BETER
ZARGES K 470 – de “allrounder“ 
is nu nog beter!
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 De innovaties van ZARGES bij kisten, sluitingen en grepen stellen 
nieuwe maatstaven.
Ongekookte eieren verpakt men niet in plastic tassen 

en waardevolle voorwerpen dus ook niet in een wille-

keurige kist. De ZARGES K 470 universele aluminium 

transportkist bewijst sinds tientallen jaren dat hij zijn 

inhoud veilig en betrouwbaar tegen transportschade 

beschermd. Als het er op aankomt weet deze allrounder 

overal raad mee. Dat tonen niet alleen de praktische 

ervaringen, maar ook de resultaten van de verschil-

lende testen. Na al meerdere malen opnieuw te zijn 

verbeterd, wordt hij nog steeds voortdurend aan de 

nieuwste stand van de techniek aangepast en aangevuld 

met handige accessoires. Hiermee biedt de K 470 ten 

aller tijden de meest optimale bescherming voor uw 

product tijdens transport, opslag of demonstratie.

1e innovatie:

2e innovatie:

3e innovatie:

SPANSLUITINGEN: 

Gebruiksvriendelijker en 

een langere levensduur 

zie pagina 10–11

HANDGREPEN: 

Meer stabiliteit en 

ergonomischer van vorm

zie pagina 12–13

KISTEN: 

Het transportsysteem K 470 

bestaat voortaan ook uit een 

boven- en een ondergedeelte

zie pagina  30
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ZARGES
INNOVATION

 2008

IN VEILIGE HANDEN
Gebruiksvriendelijkere sluitingen met een 
langere levensduur!
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 Levensduur – 20000 maal getest en nog steeds voldoende spankracht

 Een breedere selectie comfort-
sluitingen toegesneden op uw 
wensen

 De nieuwe ZARGES comfortsluitingen kunnen 

altijd met inbouwsloten of met veiligheidsveren 

worden uitgerust. Ook is het mogelijk om uw kist 

af te sluiten met een beugelslot of looddraad.

 Mogelijke combinaties:
 1. Sluiting met cilinderslot

 2.  Sluiting met veiligheidsveer

 3.  Sluiting met K 470-clip en beugelslot 

bestelnr. 46 989

 4.  Sluiting met veiligheidsveer en cilinderslot

 Details zie pagina 23.

 Deze resultaten worden in onze eigen testlabo-

ratoria tijdens talrijke duurtesten bevestigd. 

Deze langere levensduur is uniek bij de nieuwe 

ZARGES comfortsluitingen.

 Het ontwerp van de nieuwe ZARGES kistslui-
tingen is in de gehele EEG beschermd!
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→  Lange termijntest: Spankracht van de kistsluitingen

ZARGES 

comfort-sluiting

Conventionele 

sluiting

 Na 5000 bedieningscycli verliest een conventi-

onele sluiting ca. 80 % van haar spankracht. 

Het gevolg: het deksel van de kist kan tijdens 

het transport onbedoeld opengaan.

 De nieuwe comfortsluiting verliest in dezelde 

periode slechts 20 % van haar spankracht en 

bereikt hierdoor een veel langere levensduur. 

1 2

43

ZARGES
INNOVATION

2008
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ZARGES
INNOVATION

 2008
Alles binnen handbereik
Grotere grepen met meer stabiliteit en 
ergonomischer van vorm!
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 Ergonomischere grip door 
bredere grepen

 Bredere en dikkere handgrepen maken het 

gebruik van de kisten nog makkelijker en 

ergonomischer.

 Gebruiksvriendelijker met 
handschoenen

 De handgrepen zijn gebruiksvriendelijker en 

beter toegangkelijker met een handschoen, 

doordat de grepen 10% breder zijn geworden.

 Veilig en eenvoudig in gebruik

 Bij verschillende testen hebben de nieuwe grepen 

van ZARGES hun duurzaamheid bewezen. 

Door de verstevigde greep buigen de handgrepen 

zelfs onder een hoge belasting niet door. Hierdoor 

kunnen verwondingen door klemming van handen 

eenvoudig worden voorkomen.

…maar:

ZARGES handgrepen zijn zeer duurzaam– de nieuwe handgrepen 
werden o.a. volgens de militaire norm VG 95446-2 met een 
belasting van 375 N getest. De hoekafwijking van de handgreep 
bedroeg na deze test slechts 1,5 ° (toegestane afwijking is 10 °).

Zo niet …

ZARGES
INNOVATION

2008
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Kwaliteit waar u ook 
kijkt – K 470 dé uni-
versele transportkist
Kijk en vergelijk, het is in uw voordeel. 
Zo is ZARGES.

Dichtheid ook in de hoeken 
gewaarborgd.

RVS Pianoscharnier met 

klinknagelverbinding aan mantel 

en deksel bevestigd. Dit voorkomt 

uitscheuren.

Handgrepen met veer (RVS), 

kunststofbescherming,

ergonomisch en hoogbelastbaar.

Versterkingsprofielen op het 

deksel en aan de onderzijde, dit alleen 

bij kisten vanaf een uitwendige maat 

van 1200 × 800 mm.

Pakking in het deksel 
geïntegreerd. 
Preventief weggewerkt tegen slijtage, 

beschadiging en overbelasting.

Alle klinknagelverbindingen 
met massieve klinknagels en dus 

géén popnagels.
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 Topkwaliteit zit hem in de details. Deze details en dus onze 
kwaliteit zijn precies de redenen waarom onze transportkisten 
ons tot marktleider hebben gemaakt.

Spansluitingen en haken 
van aluminium / rvs, 
corrosiebestendig en geschikt 

voor hangslot (∅ 6 mm), lood-

draad en beveilingsveer.

Hoogwaardige stootlasver-
bindingen volgens DIN EN ISO 

4063. Door dit zeer bewerkelijk 

productieproces wordt een hoge 

stabiliteit en sterkte tegen wrik-

ken bereikt.

Stapelhoeken uit 

gietaluminium.

Rand-, bodem-, dekselprofie-
len door middel van hoogwaardige 

stootlas techniek met elkaar 

verbonden.

Rondom wand- en 
hoekverstevigingen.

2 belastbare dekselbanden. 
Zijn aan de uiteinden tegen rafe-

len verzegeld. Scheuren niet af 

bij hoge belasting en zijn met 

speciale klinknagels bevestigd.

Hoogwaardige puntlasverbindin-
gen, glad, geen spleetvorming 

en optisch aantrekkelijk volgens 

DIN EN ISO 4063.
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Universele transportkist K 470

ZARGES universele transportkist K 470

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   1627008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   16 20.02.2009   15:00:44 Uhr20.02.2009   15:00:44 Uhr



17

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   1727008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   17 20.02.2009   15:00:54 Uhr20.02.2009   15:00:54 Uhr



18

Universeel stapelbaar.

Deksel met RVS pianoscharnier, 2 perlon dekselbanden 

en een dekselpakking.

Stabiel rand-, deksel- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer 

stabiliteit.

Gegoten aluminium stapelhoeken.

Spansluitingen. Afsluitbaar door middel van cilinderslot, 

looddraad, veiligheidsveer of hangslot (max. beugelsterkte 

6 mm) mogelijk.

Ergonomische, hoog belastbare terugverende handgrepen.

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven 

inwendige maat.

















Vanaf nu is de inzetbaarheid van de kisten nog eens een keer 
verder uitgebreid. Met twee geheel nieuwe maatvoeringen 
is de K470 serie gegroeid tot in het totaal 27 kisten en biedt 
u vanaf nu dan ook een zeer breed en uniek programma van 
standaard afmetingen.

De kisten zijn leverbaar met een inhoud van 13 tot en met 
829 liter. Mocht uw maatvoering er desondanks toch niet 
bij zitten, speciale maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Ook de nieuwe K 470 modellen bieden u natuurlijk weer 
de bekende kwaliteit, zoals u die van ons gewend bent.

Aangevuld wordt de K 470 serie door een breed aanbod 
van accessoires en talrijke oplossingen die het gebruik 
van de transportkist flexibeler en eenvoudiger maken.

 Belangrijk:
  K 470 transportkisten voor het vervoer 

van gevaarlijk stoffen, zijn tegen een 

meerprijs leverbaar.

  Meer informatie, zie pagina 54.

Universele transportkist K 470

ZARGES universele transportkist K 470
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Bestelnr. zie nr.
 Inw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 835   1   350 × 250 × 150   400 × 300 × 180   13   2,6

40 677   2   350 × 250 × 310   400 × 300 × 340   27   3,1

40 810   3   550 × 350 × 150   600 × 400 × 180   29   4,2

40 568   4   550 × 350 × 220   600 × 400 × 250   42   4,8

40 678   5   550 × 350 × 310   600 × 400 × 340   60   5,0

40 564   6   550 × 350 × 380   600 × 400 × 410   73   5,3

40 849   7   550 × 550 × 220   600 × 600 × 250   67   5,6

40 859   8   550 × 550 × 380   600 × 600 × 410 115   6,6

40 836   9   550 × 550 × 580   600 × 600 × 610 175   7,8

40 837 10   600 × 430 × 450   650 × 480 × 480 116   6,5

40 838 11   600 × 560 × 300   650 × 610 × 330 101   6,5

40 839 12   600 × 560 × 440   650 × 610 × 470 148   7,4

40 840 13   660 × 600 × 350   710 × 650 × 380 139   7,6

40 841 14   690 × 460 × 380   740 × 510 × 410 121   6,9

40 842 15   690 × 640 × 340   740 × 690 × 370 150   8,0

40 843 16   690 × 640 × 430   740 × 690 × 460 190   8,6

40 565 17   750 × 550 × 380   800 × 600 × 410 157 10,0

40 566 18   750 × 550 × 580   800 × 600 × 610 239 12,0

40 844 19   780 × 480 × 520   830 × 530 × 550 195 11,1

40 845 20   900 × 480 × 400   950 × 530 × 430 173 11,0

40 846 21   900 × 640 × 450   950 × 690 × 480 259 13,4

40 567 22   950 × 450 × 380 1000 × 500 × 410 162 10,9

40 847 23 1150 × 350 × 150 1200 × 400 × 180 60 7,5

40 580 24 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 20,0

40 848 25 1350 × 400 × 220 1400 × 450 × 250 119 9,5

40 875 26 1550 × 550 × 465 1600 × 600 × 495 396 25,0

40 876 27 1650 × 750 × 670 1700 × 800 × 700 829 30,0

Belangrijk: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte als in de breedte). Speciale afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Verkrijgbare accessoires: zie pagina 22

Levering zonder inhoud.
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 Wat is het ZARGES Case Center?
 Veel klanten zijn vandaag de dag niet alleen op zoek naar een lege kist, maar zoeken 

een complete verpakkingsoplossing. ZARGES biedt daarom niet alleen kisten, maar 

ook vele handige accessoires en op maat gemaakte schuiminterieurs.

 Case Center: Wij bieden u een complete verpakkingsoplossing!

1 kist –
1000 mogelijkheden.
Zowel standaard producten als speciaal 
vervaardigde producten, ZARGES kisten 
bieden altijd de perfecte oplossing voor 
al uw wensen.
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Keuze in diverse series kisten
ZARGES heeft diverse series transportkisten: de aluminium K 470 serie, de stevige P 472 kunststof 

koffers of de waterdampdichte K 475 kisten. Veel series zijn ook leverbaar met de toelating UN 4B voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nieuwe series, zoals de K 470 Plus en de Mobil Box K 415 maken 

het programma compleet.

Diverse maatvoeringen
ZARGES heeft een uitgebreid en breed assortiment aan standaard afmetingen van transportkisten. 

Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Schuiminterieurs en accessoires
Bij een optimale verpakking hoort ook een passend interieur. ZARGES heeft voor de K 470 en K 450 series 

standaard sets schuimbekleding op voorraad. Voor de meest gangbare transportkisten zijn er ook pluk-

schuimsets en scheidingswandensets verkrijgbaar. Daarnaast heeft ZARGES de mogelijkheid om voor 

elke kist of koffer een op maat gemaakt schuiminterieur te vervaardigen uit verschillende soorten schuim.

Kleur en kenmerking
Indien gewenst worden de kisten gespoten in elke gewenste RAL kleur. Een bedrukking, stanzing 

of eventueel overige aanduidingen aanbrengen op kist of koffer is uiteraard ook mogelijk.

Transportmogelijkheden
Afhankelijk van de grootte, gewicht en wensen van de klant biedt het ZARGES Case Center diverse 

passende transportmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: clip-on wielen, hoekwielen, afneembare 

trolley of zelfs palletonderbouw. Nieuw zijn de TÜV-goedgekeurde hijsmiddelen die verkrijgbaar zijn 

voor de K 470 serie.

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   2127008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   21 20.02.2009   15:02:00 Uhr20.02.2009   15:02:00 Uhr



22

K 470 accessoires

Levering zonder inhoud.

Attaché-interieur

Vervaardigd van versterkt textiel. 

Het is dé praktische map voor uw 

documenten en schrijfgerei.

Geschikt voor alle K 470 en K 450 

kisten met een inw. maat van 

550 × 350 mm (l × b)

Afmetingen (l × b): 430 × 290 mm

Bestelnr. 40 626









Verstelbare aluminium 
 scheidingswandenset 

Bestaande uit 1 scheidingswand 

met 2 rasterwanden, voor orde en 

netheid in uw kist.

Set 1
Geschikt voor art. nr: 40 568, 40 721

Afmetingen (b × h): 346 × 215 mm

Bestelnr. 40 864

 Set 2
Geschikt voor art. nr: 40 678, 

40 564, 40 722 – 40 724

Afmetingen (b × h): 346 × 305 mm

Bestelnr. 40 865

 Set 3 
Geschikt voor art. nr: 40 567

Afmetingen (b × h): 446 × 345 mm

Bestelnr. 40 866









Scheidingswandenset 1

Hét opbergsysteem voor grotere 

onderdelen, vervaardigd uit hoog-

waardig hardschuim.

Flexibel in te delen.

Inclusief bodemplaat en 

dekselplaat van noppenschuim.

Geschikt voor alle K 470 en K 450 

kisten met een inw. maat  van 

550 × 350 mm (l × b)

Afmetingen (l × b x h):

550 × 350 × 190 mm

Bestelnr. 40 730













Gereedschap interieur

De uitneembare gereed-

schapstas om ergens mee

naar toe te nemen. 

Van stevig textiel, zelf in te 

bouwen.

Geschikt voor K 470 en K 450 

kisten vanaf inwendige maat 

550 × 350 mm (l × b)

Afmetingen (l × b): 

435 × 260 mm

Bestelnr. 40 627











Scheidingswandenset 2

Schuimrand en bodemplaat van 

ethafoam 220 (PE schuim).

Zelfklevende noppenplaat voor in het 

deksel.

Flexibel in te delen vakkenset van Kömatex  

(geschuimd pvc) met een plaatdikte van 

5 mm, bestaande uit 2 horizontale en 

3 verticale platen.

Afmeting van de vakken wordt is

ca. 170 × 170 mm

Geschikt voor alle K 470 en K 450 kisten met 

een inw. maat van 750 × 550 mm (l × b)

Afmetingen (l × b x h): 750 × 550 × 330 mm

Bestelnr. 40 731















ZARGES universele transportkist K 470
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Cilinderslotenset

Geschikt voor alle kisten met een 

slotvoorbereiding in de spansluiting.

1 set bestaat uit 2 sloten en 

2 sleutels.

Als set gelijksluitend.

Bestelnr. 40 830, 40 832

Als serie gelijksluitend.

Bestelnr. 40 831, 40 833









Bij Classic-sluiting
Bestelnr. 40 830,  40 831



Bij Comfort-sluiting
Bestelnr. 40 832,  40 833 



Sluitvarianten

Veiligheidsveer

Geschikt voor alle kisten 

met de Comfort-sluiting

Bestelnr. 40 834



TSA-beugelslot

Cijferslot met 4-cijferige 

combinatie.

Het beugelslot kan door de douane 

d.m.v een sleutel worden geopend.

Bestelnr. 46 789







Beugelslot

Cijferslot met 4-cijferige 

combinatie.

Beugeldiameter 5 mm.

Bestelnr. 46 989
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Standaard schuiminterieur

Schuiminterieur geschikt voor het transport 

van flessen van ∅ 40 tot 100 mm. 

Geïntegreerd absorbtie materiaal.

Overige informatie op aanvraag.







K 470 accessoires

Schuimbekleding

Naar wens leveren wij alle K 470 en K 450 kisten met een 

binnenbekleding vervaardigd van PE schuim.

Bodem en wanden worden vervaardigd van Plastazote LD 45, (volume-

gewicht 45 kg / m3, dikte 11 mm) en het deksel van PU-noppenschuim.

Andere schuimsoorten en diktes zijn op aanvraag.

Bestelnr. zie tabel









Bestelnr. Geschikt voor
Inw. maat 

(l × b × h, ca. mm)

43 860 40 835 350 × 250 × 150 

43 861 40 677, 40 720 350 × 250 × 310 

43 862 40 810 550 × 350 × 150 

43 863 40 568, 40 721 550 × 350 × 220 

43 864 40 678, 40 722 550 × 350 × 310 

43 865 40 564, 40 723 550 × 350 × 380 

43 866 40 849 550 × 550 × 220 

43 867 40 859 550 × 550 × 380 

43 868 40 836 550 × 550 × 580 

43 869 40 837 600 × 430 × 450 

43 870 40 838 600 × 560 × 300 

43 871 40 839 600 × 560 × 440 

43 872 40 840 660 × 600 × 350 

43 873 40 841 690 × 460 × 380 

43 874 40 842 690 × 640 × 340 

43 875 40 843 690 × 640 × 430 

43 876 40 724 750 × 350 × 310

43 877 40 565, 40 725 750 × 550 × 380 

43 878 40 566, 40 716 750 × 550 × 580 

43 879 40 844 780 × 480 × 520 

43 880 40 845 900 × 480 × 400 

43 881 40 846 900 × 640 × 450 

43 882 40 567 950 × 450 × 380 

43 884 40 580 1150 × 750 × 480 

43 885 40 875 1550 × 550 × 465 

43 886 40 876 1650 × 750 × 670

43 887 40 847 1150 × 350 × 150

43 888 40 848 1350 × 400 × 220

ZARGES universele transportkist K 470
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Plukschuimset

Zachtschuim van PU materiaal dat u in 

kleine delen, zonder gereedschap kunt 

uitnemen en aanpassen aan de contou-

ren van uw kwetsbare apparatuur.

Een snelle en een voudige manier voor 

kleinere series.

Plaatdikte in set: 2 stuks van 30 mm 

en 1 stuks van 60 mm. Dekselplaat 

is van 30 mm noppenschuim. 

Bodemplaat is 10 mm.

Lijm is inbegrepen.









Levering zonder inhoud.

Set 1
Geschikt voor art. nr: 40 810, 40 564, 

40 568, 40 678 en 40 721 – 40 723

Afmetingen (l × b × h): 

550 × 350 × 220 mm

Bestelnr. 40 735

 Set 2
Geschikt voor art. nr: 40 565, 40 566, 

40 725 en 40 716

Afmetingen (l × b × h): 

750 × 550 × 220 mm

Bestelnr. 40 736





Speciale individuele schuiminterieurs

Uit een grote keuze van materialen vervaardigen wij op 

maat gemaakte interieurs die voor wat betreft bescher-

ming en functionaliteit perfect  worden afgestemd op 

het door u te transporteren product.

Er zijn vele soorten schuim met elk zijn eigen bijzondere 

eigenschappen. Bijvoorbeeld antistatisch schuim of 

elektrisch geleidend schuim. Een dergelijk interieur 

is zowel ordelijk als beschermend tegelijk.

Afhankelijk van het aantal, kunnen wij voor u een 

interieur vervaardigen d.m.v zaagtechniek (enkele 

stuks), freestechniek (meerdere stuks), stanstechniek 

(seriewerk) of waterstralen (seriewerk). Op basis 

van gewicht, oppervlakte, val hoogte en G-krachten 

berekenen wij voor u het ideale schuiminterieur.

Op verzoek zijn de interieurs ook in antistatisch 

of elektrisch geleidend schuim te verkrijgen.
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K 470 accessoires

ZARGES K470 transportkisten kunnen worden 
uitgerust met de door TÜV-goedgekeurde 
hijsmiddelen.

Producteigenschappen:
Hijskracht tot 200 kg per kist.

Er zijn 2 mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Hijsbanden van kunstvezel
Geringer gewicht.

Geluidsarm.

4 stuks per kist vereist.

Bestelnr. 357 001

Mogelijkheid 2: Hijsbanden van RVS
Eenvoudig te reinigen resp. te decontamineren.

Hoge bestendigheid tegen UV-straling en chemicaliën.

4 stuks per kist vereist.

Bestelnr. 357 976

De hijsmiddelen kunnen ook worden besteld in combinatie met UN 4B 

toelating voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.



















Clip-on wielen

Geschikt voor alle kisten met een 

afmeting vanaf 550 mm × 350 mm.

Eenvoudige montage, zonder extra 

gereedschap.

De rubberen zwenkwielen, 

∅ 100 mm, zijn uitgerust met rem.

Draagvermogen tot 90 kg bij 

4 wielen.

2 Bokwielen 
Beide met klemmechanisme

1 × links en 1 × rechts. 

Bestelnr. 40 741

2 Zwenkwielen met rem 
Beide met klemmechanisme

1 × links en 1 × rechts. 

Bestelnr. 40 742

Montage mogelijkheden:
2 zwenkwielen (1 × bestelnr. 40 742) 

en 2 bokwielen (1 × bestelnr. 40 741)

 of 

4 zwenkwielen (2 × bestelnr. 40 742)

















Levering zonder inhoud.

Hijsmiddelen met 
TÜV-goedkeuring

ZARGES universele transportkist K 470
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Trolley

Afneembare en uitschuifbare 

trolley.

Eenvoudige montage.

De greep is uitschuifbaar en 

te vergrendelen.

Geschikt voor alle K 470- en 

K 450 kisten met een lengte van 

600 mm tot maximaal 800 mm.

Licht lopende wielen van rond 

54 mm.

Draagvermogen van 30 kg.

Bestelnr. 40 739















Onderzetwagen W150

Aluminium onderstel, lage uitvoering.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, 

∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos en uitgevoerd met kogella-

gers en afdekkappen.

Exacte specificaties, zie pagina 49.







Uitbreidingsset voor trolley

Met een uitbreidingsset kunt u de 

trolley ook in combinatie met andere 

kisten gebruiken.

Bestelnr. 40 740





Onderzetwagen W152

Aluminium onderstel, hoge 

uitvoering. H = 450 mm.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, 

∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos en uitgevoerd met kogella-

gers en afdekkappen.

Exacte specificaties, zie pagina 49.







Hoekwielen

2 wielen vervaardigd uit 

hoogwaardig polyamide.

Eenvoudige montage.

Draagvermogen van 50 kg 

per set.

Geschikt voor alle K 470- en 

K 450 kisten met een lengte 

van 800 mm tot maximaal 

1000 mm.

Levering incl. de benodigde 

montagemiddelen en hand-

leiding.

Bestelnr. 40 738













Palletonderbouw 

Indien gewenst kunnen de 

kisten worden voorzien van 

een pallet.

Pallets van hout, aluminium 

of kunststof zijn leverbaar.

Op aanvraag verkrijgbaar.
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Wat past op de K 470 en K 450 kisten

Combinatiemogelijkheden

Bestelnr. 40 626 40 627 40 628 40 730
40 735
40 736

40 864, 40 865
40 866

Omschrijving Attaché-interieur Gereedschap interieur Assortimentsbak Scheidingswandenset Plukschuimset
Aluminium 

scheidingswandenset

40 626 Attaché-interieur – – – 9 9 –

40 627 Gereedschap interieur – – – 9 9 –

40 628 Assortimentsbak – – – 9 9 –

40 730 Scheidingswandenset 9 9 9 – – –

40 735
40 736

Plukschuimset 9 9 9 – – –

40 864
40 865
40 866

Aluminium 
scheidingswandenset – – – – – –

Belangrijk: combinatiemogelijkheden zijn afhankelijk van de hoogtes van de kisten. Onder bepaalde omstandigheden dienen delen van de scheidingswandenset te worden ingekort of een laag plukschuim te 
worden weggelaten.

Bestelnr. Omschrijving Geschikt voor

40 626 Attaché-interieur alle K 470 en K 450 kisten m.u.v. bestelnr. 40 677, 40 835 en 40 720

40 627 Gereedschap interieur alle K 470 en K 450 kisten m.u.v. bestelnr. 40 677, 40 835 en 40 720

40 730 1) Scheidingswandenset 1 K 470 en K 450 met de inw. maat 550 × 350 mm, min. hoogte 220 mm

40 731 1) Scheidingswandenset 2 K 470 en K 450 met de inw. maat 750 × 550 mm, min. hoogte 380 mm

40 735 Plukschuimset 1 K 470 en K 450 met de inw. maat 550 × 350 mm

40 736 Plukschuimset 2 K 470 en K 450 met de inw. maat 750 × 550 mm

40 864 Aluminium scheidingswandenset 1 Scheidingswandhoogte 215 mm, geschikt voor kisten met binnenbreedte 350 mm

40 865 Aluminium scheidingswandenset 2 Scheidingswandhoogte 305 mm, geschikt voor kisten met binnenbreedte 350 mm

40 866 Aluminium scheidingswandenset 3 Scheidingswandhoogte 345 mm, geschikt voor kisten met binnenbreedte 450 mm

40 607 Onderzetwagen W150 alle K 470 en K 450 kisten met de uitw. maat 600 × 400 mm

40 608 Onderzetwagen W150 alle K 470 en K 450 kisten met de uitw. maat 800 × 600 mm

40 680 Onderzetwagen W152 alle K 470 en K 450 kisten met de uitw. maat 800 × 600 mm

40 738 Hoekwielen alle K 470 en K 450 kisten, met een lengte van 800 – 1000 mm

40 739 Trolley, afneembaar alle K 470 en K 450 kisten, met een lengte van 600 – 800 mm

40 741 Clip-on bokwielen alle K 470 en K 450 kisten vanaf de afmeting 550 × 350 mm

40 742 Clip-on zwenkwielen alle K 470 en K 450 kisten vanaf de afmeting 550 × 350 mm

40 830 1) Slotenset in set gelijksluitend, passend op alle kisten met slotvoorbereiding

40 831 1) Slotenset in serie gelijksluitend, passend op alle kisten met slotvoorbereiding

40 832 2) Slotenset in set gelijksluitend, passend op alle kisten met slotvoorbereiding

40 833 2) Slotenset in serie gelijksluitend, passend op alle kisten met slotvoorbereiding

40 834 2) Veiligheidsveer passend op comfort-sluiting

46 789 TSA-beugelslot alle K 470 en K 450 kisten

46 989 Beugelslot alle K 470 en K 450 kisten

1)  Geschikt voor Classic-sluiting, zie pagina 2 2)  Geschikt voor Comfort-sluiting, zie pagina 23

ZARGES universele transportkist K 470
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Tekstplaten (afb. 1)

Tekstplaten met hoofdletters 

van 20 mm in DIN-schrift zijn aan 

te brengen op een kist. Één of 

meerdere regels zijn mogelijk.

Stanzing (afb. 2) 
Stanzing met hoofdletters van 

20 mm in DIN-schrift is mogelijk 

en gebeurd direct op de kist. 

Één of meerdere regels mogelijk.





Etikethouder (afb. 3) 
 Beschikbaar in verschillende 

maten volgens DIN-schrift.

Overslag sluiting (afb. 4)

Overslag sluiting voor een 

beugelslot met een diameter 

van 8 mm.

Stickeretiketten
Verkrijgbaar in verschillende 

maten, kleuren en lettertypes.







Toepassingsvoorbeelden

Op de Zuidpool of aan de evenaar – de ZARGES transportkisten 
zijn overal en voor iedere toepassing geschikt.

K 470 speciale accessoires

2

3 4

1

ZARGES universele transportkist K 470
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Levering zonder inhoud.

1 + 1 = 1
Het nieuwe tweedelige 
transportsysteem – K 470 Plus!

ZARGES
INNOVATION

 2008
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 Het nieuwe verpakkingsconcept van ZARGES

  De K 470 Plus is een tweedelig transportkisten systeem, bestaande 

uit een boven- en ondergedeelte. Omdat het bovengedeelte in verschil-

lende hoogtes leverbaar is, zijn er meerdere combinaties mogelijk.

  De K 470 Plus is speciaal ontworpen voor het transport en opslag van 

zware apparaten die in de kist gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld: 

flitsinstallaties, printers, meetapparatuur, etc.

 De voordelen: 
  Het apparaat hoeft niet meer uit de transportkist te worden getild.

  Tijdens het transport zijn de apparaten in de kist makkelijk 

toegankelijk.

  Moet het apparaat toch uit de kist worden getild, dan reduceert het 

nieuwe transportsysteem de hefweg, omdat het bovenste gedeelte 

van de kist eenvoudig kan worden verwijderd.

ZARGES
INNOVATION

2008
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Details:

Universeel stapelbaar.

Afneembaar bovendeel en deksel zijn beide voorzien 

van een pakking.

Deksel met RVS pianoscharnier, 2 dekselbanden en 

voorzien van een pakking.

Gegoten aluminium stapelhoeken. 

Universeel stapelbaar met de K 470 serie.

Stabiel rand-, deksel- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, dit voor 

meer stabiliteit.

Uitgerust met de innovatieve, nieuwe ZARGES 

comfortsluitingen.

Spansluitingen geschikt voor beugelslot, cilinderslot, 

looddraad en veilgheidsveer.

Ergonomische, hoog belastbare terugverende handgrepen.

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven 

inwendige maat.

Er zijn 2 standaard afmetingen beschikbaar (550 × 350 mm en 

750 × 550 mm). Speciale maten zijn op aanvraag leverbaar.

 Accessoires:
Accessoires zie pagina 22.



























K 470 Plus

K 470 Plus
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K 470 Plus Uitwendige maat: 600 × 400 mm

Bestelnr. Omschrijving
 Inw. maat

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maat

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

 40 500 Bodemdeel 550 × 350 × 150 mm 600 × 400 × 180 mm 29 2,6

 40 501
Dekseldeel 550 × 350 × 220 mm 600 × 400 × 250 mm 42 4,0

Totale hoogte incl. bodemdeel 150 mm: 370 mm

 40 502
 

Dekseldeel 550 × 350 × 380 mm 600 × 400 × 410 mm 73 4,7

Totale hoogte incl. bodemdeel 150 mm: 530 mm 

K 470 Plus Uitwendige maat: 800 × 600 mm

Bestelnr. Omschrijving
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

 40 503 Bodemdeel 750 × 550 × 150 mm 800 × 600 × 180 mm  62 4,8

 40 504 Bodemdeel 750 × 550 × 220 mm 800 × 600 × 250 mm  91 5,5

 40 505
Dekseldeel 750 × 550 × 380 mm 800 × 600 × 410 mm 157 8,6

Totale hoogte 530 resp. 600 mm

 40 506
 

Dekseldeel 750 × 550 × 580 mm 800 × 600 × 610 mm 240 10,5

Totale hoogte 730 resp. 800 mm 

Bestelnr. 40 500 Bestelnr. 40 500 en 40 501 Bestelnr. 40 500 en 40 502

400 mm

180 mm

250 mm

600 mm

410 mm

Bestelnr. 40 503 en 40 505

410 mm

Bestelnr. 40 503

600 mm

180 mm

800 mm

Bestelnr. 40 503 en 40 506

610 mm

800 mm
600 mm

250 mm

610 mm

410 mm

Bestelnr. 40 504 Bestelnr. 40 504 en 40 505 Bestelnr. 40 504 en 40 506
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Universeel stapelbaar.

Deksel met RVS scharnieren en een dekselpakking.

Stabiel rand-, deksel- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen op de hoeken, voor meer stabiliteit.

Grijze kunststof stapelhoeken.

Spansluitingen geschikt voor cilinderslot, hangslot, 

looddraad en veilgheidsveer.

Ergonomische, hoog belastbare terugverende 

handgrepen.

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven 

inwendige maat.

Afgestemd op Europallet formaat naar DIN 15141.



















Transportkist K 450

41

3

2

6

7

5

Bestel-
nr.

zie
nr.

Inw. maten 
(l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten 
(l × b × h, ca. mm)

Inhoud
 (ca. l)

Gewicht
 (ca. kg)

40 720 1 350 × 250 × 310 400 × 300 × 340   27 3,0

40 721 2 550 × 350 × 220 600 × 400 × 250   42 4,7

40 722 3 550 × 350 × 310 600 × 400 × 340   60 4,9

40 723 4 550 × 350 × 380 600 × 400 × 410   73 5,2

40 724 5 750 × 350 × 310 800 × 400 × 340   81 6,1

40 725 6 750 × 550 × 380 800 × 600 × 410 157 7,5

40 716 7 750 × 550 × 580 800 × 600 × 610 240 8,9

Belangrijk: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte 
als in de breedte).

Accessoires: 
Assortimentsbak

 Assortimentsbak met 21 verstelbare tussenschotten van PP. 

Het sorteersysteem voor kleinere onderdelen. 

Geschikt voor K 450 Bestelnr. 40 721 tot 40 724.

Afmetingen: 430 × 330 × 60 mm

Bestelnr. 40 628
Overige accessoires, zie pagina 22.

Combinatiemogelijkheden, zie pagina 28.
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Transportkist K 450
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De ideale gereedschapskist!

Neerklapbare voorwand.

5 uittrekbare kunststof lades en één groot vak 

achteraan.

2 spansluitingen.

Hoekbescherming aanwezig op het deksel.

Comfortabele, flexibele handgreep. 
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Bestelnr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Gewicht
(ca. kg)

40 758 410 × 250 × 230 445 × 260 × 255 3,2

Of u nu standbouwer, fotograaf, vertregenwoordiger, 
bouwvakker, hobbyist of verzamelaar bent, een Roll-
box maakt u het werken makkelijker!

Verrijdbare universele transportkist.

2 wielen aan 1 korte zijde.

Robuust en vormvast.

Ergonomische en hoog belastbare terugverende 

handgrepen.

Stof- en spatwaterdicht.

Nauwkeurig en gecentreerd stapelbaar.

Spansluitingen met cilinderslot, en geschikt 

voor hangslot en looddraad. 















Accessoires: 
Beugelslot (afb. 1)

 Bestelnr. 46 989

TSA beugelslot (afb. 2)

Bestelnr. 46 789





Bestelnr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 851 910 × 365 × 375 950 × 400 × 410 124 9,0

40 852 740 × 365 × 375 780 × 400 × 410 100 7,5

Belangrijk: De dagmaat is ca. 40 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte als in 
de breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Toolbox

Rollbox K 412

1 2

Toolbox en Rollbox K 412
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Mobil Box K 415 – 
een innovatieve 
transportoplossing
Dé lichte en stevige verpakkingsoplossing 
voor mobiel en flexibel gebruik.

ZARGES
INNOVATION

 2008

ZARGES
INNOVATION

2008
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 Door de uitschuifbare handgreep en zijn 2 geïntegreerde wielen 
is de K 415 Mobil Box een praktische en flexibele transportkist.

Stapelbaar.  

Ingebouwde uitschuifbare handgreep.

Uitgevoerd met ingebouwde wielen ∅ 70 mm 

voorzien van kogellagers.

Deksel met RVS scharnieren en dekselpakking.

Kunststof zwarte stapelhoeken.

Stabiel rand-, deksel,- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen op de hoeken, voor meer 

stabiliteit. 

Spansluitingen met cilinderslot, en geschikt 

voor hangslot en looddraad.

Nieuwe ergonomische, hoog belastbare 

terugverende handgrepen.

Standaard uitgerust met een uitneembaar, 

waterafstootend interieur van polyester, 

wat geheel afsluitbaar is door een omlopende 

ritssluiting.

Draagvermorgen 35 kg. 























Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Dagmaat*

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 855 620 × 490 × 350 mm 590 × 430 × 350 mm 655 × 545 × 380 mm 106 8,6

40 856 740 × 490 × 350 mm 710 × 430 × 350 mm 775 × 545 × 380 mm 127 9,5

40 857 740 × 490 × 450 mm 710 × 430 × 450 mm 775 × 545 × 480 mm 163 10,1

*Bij de dagmaat moet men rekening houden met de ingebouwde trolley. De uitwendige maat is inclusief de wielen.

Levering zonder inhoud.

37

Attaché-interieur (afb. 1)

Omschrijving, zie pagina 22.

Bestelnr. 40 626

Gereedschap interieur (afb. 2)

Omschrijving, zie pagina 22.

Bestelnr. 40 627

Beugelslot (afb. 3)

Omschrijving, zie pagina 23.

Bestelnr. 46 989













TSA beugelslot (afb. 4)

Omschrijving, zie pagina 23.

Bestelnr. 46 789




Accessoires: 

1 2

3 4
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Extreem lichte aluminium transport- en opslagkist.

Scharnierend deksel.

Stevige hoekverbindingen met aluminium hoekverstevigingen.

Wand verstevigingen.

Spansluitingen met beveiliging tegen openspringen en afsluitbaar 

met een sleutel.

Ergonomische, hoog belastbare terugverende handgrepen.

In drie verschillende maten verkrijgbaar.

Plaatsbesparend d.m.v in elkaar te plaatsen.















Transportkist K 405

Bestelnr. zie nr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
 (ca. l)

Gewicht
 (ca. kg)

43 815 1 480 × 350 × 250 490 × 380 × 255  42 2,6

43 816 2 550 × 400 × 300 560 × 430 × 305  66 3,5

43 817 3 670 × 460 × 400 680 × 490 × 405 123 4,8

1

2
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3

Accessoires:
Plukschuimset

Set schuim bestaat uit 2 platen 

van 30 mm en 3 tot 6 platen van 

50 mm plukschuim.

Bodemplaat van 10 mm PU

schuim

Dekselplaat van 25 mm 

Noppenschuim

Geschikt voor 43 815

Bestelnr.: 43 845  

Geschikt voor 43 816

Bestelnr.: 43 846

Geschikt voor 43 817 

Bestelnr.: 43 847













Transportkist K 405

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   3827008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   38 20.02.2009   15:10:12 Uhr20.02.2009   15:10:12 Uhr



39

Aluminium vouwcontainer voor meervoudig gebruik.

Eenvoudig in te klappen door één persoon. 

Gemakkelijk op te bouwen door in elkaar grijpende 

profielen met veiligheidspallen aan bodem -en 

zijwanden.

Stootprofielen.

Grote stabiliteit dankzij het drievoudige omkaderings-

profiel van de buitenwanden.

Vouwverhouding 1:3.

Deksel via het zwenkscharnier direct aan de 

achterwand verbonden.

Korte zijwanden en het deksel  verstevigd d.m.v. 

verstevigingsprofielen. 

Zelf vergrendelende sluitingen, afsluitbaar met 

looddraad of hangslot.

Stapelhoeken. 

Geschikt voor rollerbanen.

15 mm vrije ruimte in dicht gevouwen toestand. 

(eventueel voor bekleding).























Vouwcontainer Retou ® voor stukgoed

Aluminium vouwcontainer voor transport en opslag 
van vloeistoffen.

Hoogste kwaliteits- en hygiëneniveau en eenvoudig 

te reinigen.

Eenvoudig in te klappen door één persoon.

Stapelhoeken. 

Gevuld 3 maal stapelbaar, in elkaar gevouwen 

7 maal stapelbaar.

Geschikt voor rollerbanen.

Uitloop geïntegreerd in zijwand of in pallet.

Toebehoren, zoals inliners, kranen etc. aangepast op 

inhoud en gebruik, zijn op aanvraag leverbaar.

Passende onderzetwagen op pagina 49.

Ook geschikt voor gebruik in steriele ruimtes 

en bij bijzondere  vereisten aan de hygiëne.

Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-, 

cosmetische-, en de farmaceutische industrie, 

chemietechniek en biochemie.





















Bijzonderheden vouwcontainer
Bestelnr. Omschrijving

45 070 + 45 073
Lange zijde aan de voorkant neerklapbaar, 
laden en lossen via deze kant mogelijk

45 073 Houten pallet is standaard

Bestelnr.
 Inw. maat 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Vouwhoogte
H  (ca. mm)

Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

45 070   730 × 530 × 570   800 × 600 × 600 145 221 21,0

45 073 1130 × 730 × 740 1200 × 800 × 900 287 610 62,0

Belangrijk: Aluminium pallet en aluminium beschermstrips zijn speciale uitvoeringen. 
Bestelnummer 45 073: Standaard levering geschiedt met houten pallet en houten beschermlatten. 
Afmetingen en gewicht zijn incl. houten pallet. Speciale maten op aanvraag.

Bestelnr.
 Inw. mat en

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Vouwhoogte
h  (ca. mm)

Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

45 075  730 × 530 × 570  800 × 600 × 720 260  200 26,0

45 076 1145 × 745 × 590 1200 × 800 × 820 400  500 60,0

45 077 1145 × 945 × 930 1200 × 1000 × 1140 400 1000 75,0

Vouwcontainer Retour ® voor Inliners
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 Belangrijk:      
  Vouwcontainer Retou  ® met 

toelating UN 4B voor het transport 

van gevaarlijke stoffen is tegen 

meerprijs leverbaar.

  Voor meer informatie, zie pag. 63.

Vouwcontainer Retou  ®
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3

2

4

1

De robuuste ZARGES Alu-Cases zijn ideale transport- en verpak-
kingsmiddelen voor een breed toepassingsgebied. De koffers zijn 
ideaal voor monsterpresentaties, verpakking van hoogwaardige 
en of gevoelige producten of alsmede voor uw service en /of 
onderhoudsmonteurs.

Stabiel, robuust, afsluitbaar, stof- en spatwaterdicht en uitgevoerd
met ergonomische handgrepen zijn kenmerkend voor deze koffer. 
Een lange levensduur, functionaliteit en een tijdloos design onder-
scheiden deze koffer van vele andere.

 Lichte aluminium koffer met een glad geanodiseerd oppervlak.

Corrosiebestendig.

Versterkte kofferhoeken.

Comfortabele handgreep.

Spansluitingen met beveiliging tegen openspringen.

Scharnierend deksel met pakking, welke de kist vrijwel stof- en 

spatwaterdicht maakt.

De dagmaat is ca. 20 mm kleiner dan de opgegeven inwendige 

maat (zowel in de lengte als in de breedte).















Bestelnr. zie nr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 765 1 360 × 300 × 140 370 × 330 × 145 15 1,8

40 763 2 470 × 350 × 120 480 × 380 × 125 20 2,2

40 764 3 530 × 330 × 140 540 × 360 × 145 25 2,5

40 766 4 470 × 350 × 170 480 × 380 × 175 28 2,7

Belangrijk: De dagmaat is ca. 20 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte als in de breedte). 
Speciale afmetingen op aanvraag.Levering zonder inhoud.

Alu-Case K 410

Alu-Case K 410
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Interieur type A

Dekseldeel: zelfklevende donkergrijze noppen schuimplaat van 20 mm.

Bodemdeel: uitneembare schuimplaten van verschillende diktes 

met een goede demping.

Afhankelijk van uw producten, kunt u met een scherp mes het 

schuim verwijderen.







Interieur type B

Dekseldeel: zelfklevende donkergrijze noppen schuimplaat van 20 mm.

Bodemdeel: zelfklevende raster schuimplaten met kunststof 

verdelingen die universeel uitneembaar en verplaatsbaar zijn.

Een set bestaat uit: 1 noppen schuimplaat t.b.v. deksel, 1 bodemplaat 

van 20 mm, 4 raster schuimplaten t.b.v. de wanden, 1 scheidingswand 

met rasterverdeling, 2 scheidingswanden zonder rasterverdeling 

(zelf op maat te snijden).







Bestelnr.
Geschikt voor Alu-Case 

Bestelnr.
Dikte van de schuimplaten 

(bodemdeel)

41 704 40 763
2 × 20 mm   
1 × 40 mm

41 705 40 764
2 × 40 mm   
1 × 20 mm

41 706 40 766
3 × 40 mm   
1 × 20 mm

Bestelnr.
Geschikt voor Alu-Case 

Bestelnr.

41 701 40 763

41 702 40 764

41 703 40 766

Accessoires interieur type B

Bestelnr.
Geschikt voor Alu-Case 

Bestelnr.

Scheidingswand met raster

309 580 40 763

309 581 40 764

309 582 40 766

Scheidingswand glad

309 583 40 763

309 584 40 764

309 585 40 766

 Belangrijk:
  Alu-Cases met toelating UN 4B voor het 

transport van gevaarlijke stoffen tegen 

meerprijs leverbaar.

  Voor meer informatie, zie pagina 58.

Alu-Case in speciale uitvoering
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Dé robuuste koffer van ZARGES voor een optimale 
bescherming van uw kostbare goederen.

Onverwoestbare, stapelbare hardcase van hoogwaardig 

polypropyleen (PP).

Ideale transport- en opslagkoffer voor zeer gevoelige 

apparatuur zoals elektronische en optische apparaten, 

meetinstrumenten, medische en biotechnologische 

apparatuur etc.

Leverbaar in meer dan 30 verschillende afmetingen 

resp. formaten met een inhoud tot 228 l.

Grotere maten uitgerust met ingebouwde hoekwielen en 

een uitschuifbare handgreep voor eenvoudig gebruik.

Dankzij de neoprene pakking: water-, lucht- en stofdicht, 

volgens klasse IP 67.

Alle koffers zijn standaard voorzien van een 

ontluchtingsventiel.

Temperatuurbestendig van –23 °C tot +99 °C.

Bestand tegen vele agressieve stoffen zoals logen en zuren.

De metalen onderdelen aan de handgrepen en sluitingen 

zijn van RVS.

Standaardkleur zwart, afhankelijk van het type koffer 

tevens in geel, zilvergrijs, zandkleur, olijfgroen en oranje 

leverbaar (andere kleuren op aanvraag mogelijk bij 

minimum afname).





















Model 1620

Model 1720

Model 1150

Model 1120 Model 1490 CC1

Model 1490

Model 1510

Model 1300

Model 1400

Certificering: 

• Air Transportation Association

•  US Military Specifications MIL-C-4150 J

• NATO (NSN)-toelating

Levering zonder inhoud.

P 472-Case

Model 1450 met 
paneelframe

P 472-Case – 
De beste bescherming voor uw producten
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Robuust design

Door de bijzondere constructie, een 

opencellige kern en de robuuste wand-

constructie zijn de Peli-cases bijzonder 

sterk. De vele hoogbelastbare verste-

vingsribben bieden extra stevigheid. 

Krachten worden gelijkmatig verdeeld 

en uw product wordt zo optimaal 

beschermd.

Automatisch ontluchtingsventiel

Het automatische ontluchtingsventiel 

zorgt ervoor dat er lucht in of uit de 

koffer kan, maar ook dat er geen 

water binnen kan dringen. Op deze 

wijze zijn de Peli-cases waterdicht en 

kunnen ze na drukschommelingen 

nog eenvoudig worden geopend.

Sluitingen

Dankzij het gepatenteerde design van 

de tweetraps sluitingen kan de koffer 

gemakkelijk zonder veel kracht worden 

geopend en gesloten.

Model
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht leeg 
(ca. kg)

Bestelnr.
leeg

Bestelnr.
met schuim

Bestelnr.
met vakverdeelset

1080 325 × 249 × 43 349 × 278 × 65 3,5  1,3 Voor details, zie pagina 44

1120 187 × 124 × 77 209 × 166 × 90 1,8 0,5 46 800 46 801 –

1150 212 × 149 × 93 235 × 192 × 111 2,9 0,8 46 810 46 811 –

1200 238 × 184 × 103 270 × 246 × 123 4,5 1,2 46 820 46 821 –

1300 238 × 184 × 155 270 × 246 × 174 6,8 1,4 46 830 46 831 –

1400 305 × 230 × 131 340 × 295 × 152 9,2 1,8 46 840 46 841 –

1430 344 × 146 × 297 430 × 244 × 341 18,0 3,0 46 730 46 731 46 732

1440 * 434 × 190 × 406 500 × 305 × 457 33,6 6,6 46 720 46 721 46 722

1450 376 × 263 × 152 406 × 330 × 174 15,0 2,5 46 850 46 851 46 852

1470 400 × 268 × 95 424 × 332 × 111 10,2 1,7 46 860 46 861 –

1490 454 × 292 × 105 494 × 354 × 119 13,9 2,3 46 880 46 881 –

1495 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3 Voor details, zie pagina 44

1500 432 × 290 × 155 470 × 357 × 176 19,4 2,9 46 890 46 891 46 892

1510 * 514 × 289 × 193 559 × 351 × 229 28,6 5,1 46 770 46 771 46 772

1520 454 × 324 × 171 486 × 392 × 192 25,2 3,6 46 900 46 901 –

1550 481 × 367 × 197 525 × 436 × 217 34,8 4,8 46 910 46 911 46 912

1560 * 518 × 392 × 229 560 × 455 × 265 46,5 6,9 46 790 46 791 46 792

1600 552 × 427 × 200 616 × 494 × 220 47,1 5,9 46 920 46 921 46 922

1610 * 550 × 422 × 268 627 × 497 × 303 65,9 9,1 46 930 46 931 46 932

1620 * 560 × 432 × 320 630 × 492 × 352 77,4 11,1 46 940 46 941 46 942

1630 * 703 × 533 × 394 794 × 615 × 444 147,0 14,1 46 680 46 681 46 682

1640 * 602 × 610 × 353 691 × 699 × 414 130,0 15,4 46 710 46 711 46 712

1650 * 736 × 454 × 267 781 × 520 × 295 89,2 13,3 46 950 46 951 46 952

1660 * 740 × 525 × 448 800 × 581 × 479 174,0 15,5 46 980 46 981 46 982

1690 * 762 × 635 × 407 847 × 722 × 463 197,0 15,4 46 690 46 691 46 692

0340 457 × 457 × 445 518 × 519 × 489 93,0 10,9 46 740 46 741 46 742

0350 ** 508 × 508 × 459 569 × 571 × 540 118,0 11,8 46 750 46 751 46 752

0370 ** 610 × 610 × 610 673 × 673 × 642 227,0 14,5 46 760 46 761 46 762

1700 * 910 × 351 × 133 968 × 452 × 155 42,5 7,3 46 960 46 961 –

1720 * 1067 × 343 × 133 1127 × 406 × 156 48,6 7,6 46 780 46 781 –

1730 * 863 × 609 × 317 952 × 689 × 365 164,0 13,6 46 650 46 651 –

1750 * 1283 × 341 × 133 1343 × 443 ×154 58,2 10,7 46 970 46 971 –

1780 * 1066 × 559 × 383 1140 × 643 ×419 228,0 17,4 46 660 46 661 –

 Belangrijk: De met een * aangeduide modellen zijn uitgerust met twee ingebouwde hoekwielen om het transport te vergemakkelijken. De modellen 1440, 1510, 1560, 1610, 1620, 1630, 1650, 1660 en 1690 hebben 
bovendien een uitschuifbare handgreep. Standaardkleur is zwart, andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Model 0340 is uitgerust met 4 wielen en een ingebouwde handgreep. Paneelframes zijn leverbaar voor de 
modellen 1120 tot 1550. Voor meer details van de modellen 1080, 1490 en 1495, zie volgende pagina‘s.
**Verkrijgbaar met wielenset (2 bok- en 2 zwenkwielen), bestelnr. 46 757 (tegen meerprijs).
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Bestelnr. Omschrijving
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

46 671
met plukschuim, 

zwart
325 × 249 × 43 349 × 278 × 65 3,5 1,3

46 672
met schuiminterieur, 

zwart
325 × 249 × 43 349 × 278 × 65 3,5 1,3

P 472-laptop Case:  de koffer voor notebooks van 12˝ tot 17˝

P 472 1490 laptop-case voor notebooks tot 15˝.

Computerinterieur in het bodem- en dekseldeel, 

schouderriem en afsluitbare sluitingen.



Bestelnr. Omschrijving
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

46 880 leeg 454 × 292 × 105 494 × 354 × 119 13,9 2,3

46 881
met plukschuim, 

zwart
454 × 292 × 105 494 × 354 × 119 13,9 2,5

46 882
Computer Case 

Deluxe
454 × 292 × 105 494 × 354 × 119 13,9 2,2

P 472 1495 CC1 Computer-case Deluxe.

Met attaché-interieur, nylon laptophoes en accessoirevak. 

Beschermend interieur en een schouderriem van nylon. 

Voorzien van een cijferslot met drie-cijferige combinatie.

P 472 1495 CC2 Computer-case Standaard.

  Met plukschuimset, attaché-interieur en schouderriem 

van nylon.





Bestelnr. Omschrijving
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

46 700 leeg 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3

46 701 met plukschuim 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,8

46 702
CC1 Computercase 

Delux
479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3

46 704
CC2 Computercase 

Standaard
479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3

Plukschuimset van voorgestanst PU-schuim.

Vakverdeelset met verstelbare scheidingswanden welke met klittenband 

te bevestigen zijn.

Op maat gemaakte schuiminterieurs zijn op aanvraag leverbaar.

Attaché-interieur voor in deksel.

Beugelslot, Bestelnr. 46 989
Absorbtiemiddel, Bestelnr. 46 988
Klantspecifieke bedrukkingen zijn op aanvraag leverbaar.

Frame voor paneel inbouw.

















P 472 1080 laptop-case voor notebooks tot 12˝.

Geschikt voor notebooks tot 312 mm × 236 mm × 36 mm of documenten met de 

afmetingen 216 mm × 279 mm resp. DIN A4.

  Het voorgevormde schuiminterieur (bestelnr. 46 672) beschermt de notebooks 

tegen stoten en krassen. 





Accessoires
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P 472-Case – 
De koffer met de onbegrensde mogelijkheden
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Peli biedt u een praktische oplossing voor het inbouw van 

uw eigen panelen in de koffers. Wij leveren u het paneel-

frame, dat onder uw schakelpaneel wordt aangebracht door 

middel van de in de koffer aangebrachte kunststof nokken. 

Een pakking van Neopreen dicht het schakelpaneel af, zodat 

de koffer ook met geopende deksel waterdicht blijft. Door de 

voorgeboorde gaten en de meegeleverde RVS schroeven is 

deze aanpassing aan uw koffer, eenvoudig en nauwkeurig 

uit te voeren.



P 472 1440 Top Loader koffer.

Extra lange metalen uitschuifbare handgreep.

Comfortabele en ergonomische handgreep.

Uitwendige maten 500 mm × 305 mm × 457 mm.







P 472 1630 Transportkoffer.

Met zijn inhoud van 147 liter biedt de 1630 vele mogelijkheden voor 

het bewaren en transporteren van diverse voorwerpen, zoals grote 

en duurzame elektronica apparatuur.

Uitschuifbare handgreep.

Twee extra brede handgrepen aan beide kanten van de koffer.

Uitwendige maten 794 mm × 615 mm × 444 mm.









P 472 1640 Transportkoffer.

Met zijn inhoud van 130 liter maakt de 1640 het mogelijk om onder andere 

ook desktops en servers op te bergen en te transporteren.

Uitschuifbare handgreep.

Twee extra brede handgrepen aan beide kanten van de koffer.

Uitwendige maten 691 mm × 699 mm × 414 mm.









Nieuw:
Enkele modellen zijn uitgerust met polyurethaanwielen met RVS kogellagers 

voor een langere levensduur en een comfortabeler transport.

Nieuw:
Versterkte RVS bevestigingsogen voor het hangslot bieden een betere 

bescherming tegen het openbreken van de koffer.





Productspecieke innovaties

Frame voor paneel inbouw

Noviteiten
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P 472-Case – 
De koffer met de onbegrensde mogelijkheden 

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   4527008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   45 20.02.2009   15:12:09 Uhr20.02.2009   15:12:09 Uhr



46

Robuuste spuitgietkoffer uit ABS (Acrylonitril 
Butadieen Styreen) of SB (Styreen Butadieen).

Slag- en stootvast.

Vormvast door spuitgieten, hard oppervlak.

Stapelbaar en gering eigen gewicht.

Ergonomische handgreep.

Soft-click sluitigen.

Bestand tegen temperaturen van –30 °C tot + 80 °C.

Bestand tegen UV en cadmiumvrij.

ABS is milieuvriendelijk en 100 % recyclebaar.

Door de verdeling in 1 / 4 deksel, 3 / 4 bodemdeel 

is het koffervolume optimaal bruikbaar.

Zeer geschikt voor schuiminterieurs.

Bedrukkingen van logo of teksten zijn mogelijk.























P 402-Case

Type
Bestelnr. 

zwart
Bestelnr.

blauw
Bestelnr. 

rood
Inw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

type 31* 43 752 43 753 43 754 363 × 219 × 47 + 17 384 × 290 × 71 5,1 0,9

type 51* 43 755 43 756 43 757 372 × 249 × 66 + 17 394 × 293 × 91 7,7 1,1

type 81 43 758 43 759 43 760 420 × 276 × 78 + 22 444 × 320 × 108 11,6 1,3

type 111 43 761 43 762 43 763 440 × 310 × 78 + 22 464 × 354 × 108 13,6 1,5

type 126 43 764 43 765 43 766 530 × 375 × 95 + 35 557 × 422 × 139 25,8 2,5

type 146 43 767 43 768 43 769 609 × 409 × 90 + 51 639 × 466 × 151 35,1 3,5

type 156 43 770 43 771 43 772  609 × 409 × 150 + 51 639 × 466 × 211 50,0 3,9

* Levering van het type 31 is uitsluitend mogelijk in verpakkingseenheden van 10 stuks, type 51 in verpakkingseenheden van max. 6 stuks.

De koffers zijn door ons te voorzien van een beschermend 

schuiminterieur naar uw specificaties. Afhankelijk 

van het aantal kunnen wij interieurs leveren welke 

zijn gezaagd, gefreesd, gestanst, of gewaterstraald.

Deze ABS spuitgietkoffers hebben zich door de jaren 

heen al miljoenen keren bewezen.
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P 402-Case
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Hiermee maakt u altijd een goede indruk.

Geanodiseerde aluminium koffer.

Deksel met pianoscharnier.

Kunststof stootrand.

Geïntegreerde pakking tegen stof en spatwater.

Comfortabele handgreep.

Spansluitingen met openspring beveiliging.













Servicekoffer

Geanodiseerde aluminium koffer.

Deksel met pianoscharnier.

Kunststof stootrand.

Geïntegreerde pakking tegen stof en spatwater.

Comfortabele handgreep.

Spansluitingen met openspring beveiliging.

Cijferslot.

Stoffen binnenbekleding.

Attaché-indeling.

Dekselhouder.





















Attachékoffer

 Bestelnr. 
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
 Inhoud   

(l) 
 Gewicht   

(kg) 

 40 873 
 490 × 330 × 130 

(90 / 40)*
 505 × 365 × 130 

(90 / 40)*
 20    2,8   

 40 872 
 490 × 330 × 160

 (90 / 70)*
 505 × 365 × 160 

 (90 / 70)*
 24    2,9   

 40 874 
 650 × 455 × 190

 (120 / 70)* 
 665 × 490 × 190 

 (120 / 70)* 
 55    4,5   

* Hoogte (H) onderverdeeld in dekseldeel en bodemdeel.

Accessoires
 Bestelnr.  Omschrijving Geschikt voor Afmetingen

 41 710 Plukschuimset 1 40 873
Uitw. maten (l × b × h):  

490 × 330 × 120 

 41 711 Plukschuimset 2 40 872
Uitw. maten (l × b × h):

490 × 330 × 150 

 41 712 Plukschuimset 3 40 874
Uitw. maten (l × b × h): 

650 × 455 × 180 

 40 626 Attaché-interieur 40 872 – 40 874
Uitw. maten (l × b): 

430 × 290

 40 627 Gereedschap interieur 40 872 – 40 874
Uitw. maten (l × b): 

435 × 260

 Bestelnr. 
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
 Inhoud  

 (l) 
 Gewicht   

(kg) 

 41 841 
 490 × 330 × 130 

(90 / 40)*
 505 × 365 × 130 

(90 / 40)*
 20    3,1   

* Hoogte (H) onderverdeeld in dekseldeel en bodemdeel
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Service- en attachékoffer
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De geperforeerde transportmanden van ZARGES zijn er 
zowel in een conische als in een rechte uitvoering. De 
conisch gevormde manden zijn nestbaar en de rechte 
manden stapelbaar.

Transportmanden

De transportbakken van ZARGES kunnen dienen 
als transportmiddel, verpakking en opslagmiddel. 
Sommige modellen zijn ook geschikt voor het 
gebruik op rollerbanen of transportbanden.

Transportbakken

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 781 540 × 340 × 280 580 × 380 × 300 52 2,5

40 782 700 × 440 × 280 740 × 480 × 300 86 3,5

Bestelnr.
 Inw. maten

(l × b, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b, ca. mm)
Hoogte

(ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 783

boven: 
700 × 445

onder:
630 × 375

boven: 
740 × 485

onder:
640 × 380

280 89 3,0

Transportmand K 251 (afb. 2)

Conische uitvoering.

Nestbaar.

Ergonomische handgrepen aan twee zijden.

Onderkant verstevigd met kunststof profielen.









Transportmand K 250 (afb. 1)

Rechte uitvoering.

Stapelhoeken.

Ergonomische handgrepen aan twee zijden.

Onderkant verstevigd met kunststof profielen.









Pharma transportbak K 270 (afb. 1)

Bouwvorm is identiek als transportbak K 270, 

echter geanodiseerd.

Wanden en bodem hebben glad oppervlak.

Gelaste wanden.

Terugverende handgrepen.

Speciale afmetingen op aanvraag.

Accessoires: 
Afneembaar deksel met boring voor looddraad, 

bestelnr.: 48 014













Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

48 011 540 × 340 × 300 580 × 380 × 325 55 3,9

Transportbak K 270 (afb. 2)

Stevig rand en bodemprofiel.

Hoek- en wandverstevingen.

Ruime handgrepen aan twee zijden.

Geschikt voor rollerbanen en transportbanden.

Op aanvraag zijn codeerprofielen verkrijgbaar.

Afgestemd op palletmaten volgens DIN 15 141.













Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 551 720 × 540 × 400 760 × 580 × 425 155 5,3

40 552 720 × 540 × 300 760 × 580 × 325 117 4,6

40 553 720 × 540 × 200 760 × 580 × 225  77 4,2

40 554 540 × 340 × 300 580 × 380 × 325  55 3,0

40 555 540 × 340 × 200 580 × 380 × 225  37 2,5

1

2

1

2

Transportmanden en Transportbakken
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Als u op zoek bent naar eenvoudige oplossingen voor 
uw transport en opslagproblemen, dan zijn de zeer 
wendbare onderzetwagens van ZARGES uitstekende 
hulpmiddelen.

Zowel in de hoge als in de lage uitvoering wordt het 
transporteren van één of meerdere ZARGES manden 
of transportkisten een kinderspel.

Onderzetwagen W 150 (afb. 1)

Aluminium onderstel, lage uitvoering.

Geschikt voor het transport van de transportbak K 270 

en de transportkisten K 470 / K 450.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen, ∅ 125 mm, 

40 mm breed, licht lopend, streeploos en uitgevoerd 

met kogellagers en afdekkappen.







Onderzetwagen W 152 (afb. 2)

Aluminium onderstel, hoge uitvoering.

Geschikt voor het transport van de transportbak 

K 270, transportmand K 250 en de transportkisten 

K 470 / K 450.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen, ∅ 125 mm, 

40 mm breed, licht lopend, streeploos en uitgevoerd 

met kogellagers en afdekkappen.







Onderzetwagens voor vouwcontainer W 154 (afb. 3)

Gelaste aluminium profielconstructie.

Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem van 

polyamide, wit.





Onderzetwagens

1

2

3

Bestelnr. Geschikt voor
Uitw. maten kisten

(l × b, ca. mm)
Gewicht 
(ca. kg)

40 607
K 270 580 × 380

5,1
K 470 / K 450

600 × 400
of 2 kisten: 400 × 300

40 608
K 270 760 × 580

5,5
K 470 / K 450 800 × 600

Bestelnr. Geschikt voor
Uitw. maten kisten

(l × b, ca. mm)
Hoogte

(ca. mm)
Gewicht 
(ca. kg)

40 609 K 250
580 × 380
740 × 480

450 5,9

40 680
K 470 / K 450

K 270
800 × 600
760 × 580

450 6,2

Bestelnr.
Geschikt voor vouw-
containers Bestelnr.

Uitw. maten container
(l × b, ca. mm)

Max. 
belasting

Gewicht 
(ca. kg)

45 096 45 075 / 45 070 800 × 600 tot 300 kg  7,8

45 097
45 076 / 45 073 

40 580
1200 × 800 tot 600 kg 15,9

Onderzetwagens
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De wetgeving met betrekking tot het transport en opslag 

van gevaarlijke stoffen is zeer streng. Gevaarlijke stoffen 

mogen dan ook alleen in verpakkingen worden getranspor-

teerd of opgeslagen die aan de door de wetgeving gestelde 

strenge eisen voldoen.

De eisen waaraan de verpakkingen moeten voldoen liggen 

vast in de wetgeving en speciaal opgestelde verpakkings 

verordeningen.

ZARGES produceert al jaren UN goedgekeurde aluminium 

transportkisten en/of aluminium koffers. Ze zijn als samen-

gestelde verpakking goedgekeurd (code UN 4B, 4BU, 4BV, 

4BW, 50B). 







ZARGES is als geautoriseerde keuringsinstantie 
bevoegd en in staat om testen uit te voeren op 
verpakkingen voor gevaarlijke stoffen en de 
modelregistratie aan te vragen.

 Basisprincipes

Advies: Informatie over wetten en reglementen. 

Aanwijzingen over de indeling van gevaarlijke stoffen. 

Aanbevelingen aangaande geschikte binnen- en buiten-

verpakkingen (incl. bekleding / bekledingsmiddelen). 

Creëren van speciale oplossingen.

Testen: Onderzoek naar het model en eventuele combinaties 

van samengestelde verpakkingen (aluminium / staal). 

ZARGES is een geautoriseerde keuringsinstantie. 

Goedgekeurd door het Duitse Bundesamt für Materialfor-

schung und prüfung (BAM).

Levering: Buitenverpakkingen in standaard- en speciale 

afmetingen met goedkeuring. Complete verpakkingen 

(samengestelde verpakkingen). Speciale oplossingen.

 Wat biedt ZARGES?

50

ZARGES verpakkingen voor het 
transport van gevaarlijke stoffen –
een bewezen zekerheid

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   5027008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   50 20.02.2009   15:13:28 Uhr20.02.2009   15:13:28 Uhr



51

Wij lossen uw transportprobleem 
van A tot Z op

Opdrachtgever

Adviesgesprek, verpakkingsconcepten, 
definitie van de vereisten aan de verpakking 

(binnen / buiten)

Probleemoplossing gevonden

Modelgoedkeuring door Duitse 
Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM)

Testbericht

Stapeldruk-test
Simulatie van een drukbelasting 

van ≥3,00 m stapelhoogte gedurende 
minimaal 24 uur.

24 uur 

druk-

belasting

Dichtheidsproef

Valtest
Op alle mogelijke zijden en zeker op 

de vermoedelijk  zwakste plek.
Valhoogte 0,80 tot 1,80 m. vaste, onbuigbare 

valplaat

1,80 m

Doorstoottest
Een stang van 32 mm ∅ met 
halfkogelvormig uiteinde en 

6 kg gewicht valt midden op de 
zwakste plek van het testmateriaal

Valhoogte 1,00 m.

6 kg stalen 
stang ∅ 32 mm

1,00 m

Probleemoplossing niet gevonden

Opdracht voor ZARGES om:

Een nieuwe, individuele oplossing te 
ontwikkelen en deze te testen bij de 

ZARGES keuringsafdeling

Een onderzoek van het model kan het volgende 
afzonderlijke testen omvatten:

Levering van een verpakking 
voor gevaarlijke stoffen met 
UN-goedkeuring. Standaard 

producten

Levering van een nieuwe 
verpakking voor gevaarlijke 
stoffen met UN-goedkeuring

K
LA

N
T

Klimaattest – 40 °C
+ 70 °C
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BAM 8311 ZARGES
4 B / X102 / S / 08 / D22

60
7

Coderingen

Labels

Verpakking en materiaal:
4B = Aluminium kist

50B = grote container van 

aluminium (volume meer 

dan 450 liter)

Oplopende 
Nummering

Verpakkingsgroep 
en brutogewicht:
X102 = VPGR. 

I, II en III, brutoge-

wicht 102 kg

Bovendien moeten transportdocumenten met een risicoblad volgens de gevarenklasse worden voorzien.

Materiaalsoort: 
S = Vast materiaal of 

binnenverpakking 

zonder hydraulische 

binnendrukproef Bouwjaar

Land, waarin de 

registratie werd 

 uitgevoerd

Symbool van UN 
verpakking

Instituut van registratie:
BAM = Bundesanstalt für 

Materialforschung und 

-prüfung

Nummer van de 
registratie:
8311 = registratienummer 

van BAM

Afkorting van de fabrikant, 
resp. het keuringsinstituut:
ZARGES GmbH

9

Klasse 1
Explosieve stoffen en / of voor-
werpen met explosieve stof


Klasse 7
Radioactieve stoffen



Klasse 3
Ontvlambare vloeistoffen

 Klasse 8
Bijtende stoffen



Klasse 6.1
Giftige stoffen


Klasse 9
Verschillende gevaarlijke 
stoffen en voorwerpen



Klasse 6.2
Infectueuze stoffen



ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen – 
de betekenis van de coderingen
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Alle behuizingen met dichtgelaste verticale achterwand.

Stabiel bodem-, rand- en dekselprofiel.

Scharnierend deksel met pakking.

Stabiele gietaluminium stapelhoeken aan deksel en bodem.

Stapelnokken op de bodem, voorzien van schroefdraad.

Zijwanden voorzien van gatenpatroon, afgedicht met 

bevestigingsbouten.

Waterdicht tot aan de handgrepen door van binnen 

afgekitte bodemnaad.

Binnenzijde deksel voorzien van DIN A4-etiketvenster met 

doorzichtig folie. (alleen bij BY-types zoals B 5.2 Y: DIN A5). 

















BY-kist

4

6

7

2

5

1

8

3

De series B 40.1 Y en B 40.2 Y zijn voorzien van 

afneembaar deksel.

Overslagsluitingen.

Ergonomische terugverende handgrepen.

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven 

inwendige maat. (zowel in de lengte als in de breedte).

Belangrijk:
Ook leverbaar als UN-kist voor het vervoeren van 

gevaarlijke stoffen.











Bestelnr. zie nr. Model
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

max. toelaatbaar 
gewicht

45 051 1 B5.2Y 380 × 265 × 220 420 × 305 × 270  22  4,2 25,0

45 050 2 B5 Y 570 × 380 × 220 615 × 420 × 270  47  6,4 32,0

45 052 – B10 Y 570 × 380 × 466 615 × 420 × 516 100  7,6 46,0

45 055 3 B20.2Y 794 × 572 × 220 835 × 615 × 270  99 11,4 46,0

45 053 4 B20 Y 794 × 572 × 466 835 × 615 × 516 211 13,8 76,0

45 054 5 B20.1Y 794 × 572 × 717 835 × 615 × 761 325 17,0 107,0

45 058 6 B40.2Y 1175 × 793 × 220 1215 × 833 × 270 205 18,0 75,0

45 056 7 B40 Y 1175 × 793 × 465 1215 × 833 × 516 433 23,0 137,0

45 057 8 B40.1Y 1175 × 793 × 717 1215 × 833 × 761 668 25,7 200,0

40 790 – DIIY 573 × 278 × 345 606 × 312 × 388  54  5,8 34,0

40 792 – DIIIY 573 × 278 × 540 606 × 312 × 583  86  6,3 42,0

41 708 – D5Y 499 × 347 × 265 532 × 381 × 308  45  5,2 31,0

41 709 – D9Y 499 × 347 × 443 532 × 381 × 486  76  6,3 40,0

45 036 – B 1155 × 455 × 375 1200 × 500 × 430  197 14,0 72,0

45 037 – D 555 × 455 × 375 600 × 500 × 430  94  8,0 45,0

Transport en opslagkisten van de Y-serie, zijn speciaal 
ontwikkelt voor militair gebruik. Alle formaten zijn met 
elkaar stapelbaar. De complete serie is nu tevens ook 
als verpakking voor gevaarlijke stoffen leverbaar.

 Belangrijk:
  Meer details over deze serie vindt u in 

de catalogus “Hi-Tech containers”.

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen – 
BY-kist
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De transportkist K 470 is ook inzetbaar voor het 
vervoeren van gevaarlijke stoffen. De kist is getest 
als samengestelde verpakking en toegelaten als 
UN 4B-verpakking.

Samen met een binnenverpakking van kunststof of glas 
is de K 470 serie inzetbaar als transportkist voor het 
verzenden van gevaarlijke vloeibare- en vaste stoffen.

Kenmerkend voor K 470 serie is zijn hoge toelaatbare 
belastbaarheid.

Om van uw aluminium transportkist een goed sluitende 
verpakking voor gevaarlijke stoffen te maken, bieden wij 
u verschillende accessoires aan zoals:  vloeistofdichte 
zakken, inleg- en absorbtiemateriaal.

Levering zonder inhoud.
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Universele transportkist K 470 – UN

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen – 
Universele transportkist K 470 – UN
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 Belangrijk:
  Meer informatie over de K 470 serie 

kunt u vinden vanaf pagina 6.

Bestelnr. zie nr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

Max. toelaatbaar 
gewicht, kg

40 835 UN   1   350 × 250 × 150   400 × 300 × 180   13 2,6 26,0

40 677 UN   2   350 × 250 × 310   400 × 300 × 340   27   3,1   58,0

40 810 UN   3   550 × 350 × 150   600 × 400 × 180   29   4,2   65,0

40 568 UN   4   550 × 350 × 220   600 × 400 × 250   42   4,8   65,0

40 678 UN   5   550 × 350 × 310   600 × 400 × 340   60   5,0   70,0

40 564 UN   6   550 × 350 × 380   600 × 400 × 410   73   5,3   75,0

40 849 UN   7   550 × 550 × 220   600 × 600 × 250   67   5,6   65,0

40 859 UN   8   550 × 550 × 380   600 × 600 × 410 115   6,6   75,0

40 836 UN   9   550 × 550 × 580   600 × 600 × 610 175   7,8   94,0

40 837 UN 10   600 × 430 × 450   650 × 480 × 480 116   6,5   70,0

40 838 UN 11   600 × 560 × 300   650 × 610 × 330 101   6,5   63,0

40 839 UN 12   600 × 560 × 440   650 × 610 × 470 148   7,4   83,0

40 840 UN 13   660 × 600 × 350   710 × 650 × 380 139   7,6   79,0

40 841 UN 14   690 × 460 × 380   740 × 510 × 410 121   6,9   71,0

40 842 UN 15   690 × 640 × 340   740 × 690 × 370 150   8,0   84,0

40 843 UN 16   690 × 640 × 430   740 × 690 × 460 190   8,6 100,0

40 565 UN 17   750 × 550 × 380   800 × 600 × 410 157 10,0 102,0

40 566 UN 18   750 × 550 × 580   800 × 600 × 610 239 12,0 126,0

40 844 UN 19   780 × 480 × 520   830 × 530 × 550 195 11,1 103,0

40 845 UN 20   900 × 480 × 400   950 × 530 × 430 173 11,0 93,0

40 846 UN 21   900 × 640 × 450   950 × 690 × 480 259 13,4 115,0

40 567 UN 22   950 × 450 × 380 1000 × 500 × 410 162 10,9   65,0

40 847 UN 23 1150 × 350 × 150 1200 × 400 × 180 60 7,5   50,0

40 580 UN 24 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 20,0 183,0

40 848 UN 25 1350 × 400 × 220 1400 × 450 × 250 119 9,5   65,0

40 875 UN 26 1550 × 550 × 465 1600 × 600 × 495 396 25,0 150,0

40 876 UN 27 1650 × 750 × 670 1700 × 800 × 700 829 30,0 200,0

Belangrijk: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte als in de breedte). 
Speciale afmetingen op aanvraag. Leverbare accessoires: zie pagina 22.

Om uw gevaarlijke stoffen veilig te kunnen transporten 
is een juist interieur van groot belang.

ZARGES biedt in samenwerking met toonaangevende 
leveranciers een omvangrijke range aan producten.

Accessoires: 
Houder voor waarschuwingsborden 
(afb. 1)

Voor het inschuiven van gevarenborden.

Uitgevoerd in RVS.

Op aanvraag

Etikethouder (afb. 2)

Verkrijgbaar in standaard maten volgens 

DIN of in afwijkende maten.

Op aanvraag











Absorbtiemateriaal
 Absorbtiemateriaal Vermiculite, 

korrelgroote 3 – 6 mm, stofdicht 

verpakt in kussen.

Afmetingen (l × b): 300 × 200 mm, 

Vulling 200 g

Absorbtievermogen: 600 ml

Bestelnr. 61 963

 Afmetingen (l × b): 500 × 200 mm, 

Vulling 400 g

Absorbtievermogen: 1200 ml

Bestelnr. 61 964







Naast de standaard interieurs zijn er ook klantspecifieke interieurs op aanvraag leverbaar. De interieurs worden 
afgestemd op het gewicht en het gebruiksdoel en bevatten evt. ook het benodigde absorbtiemateriaal hiervoor. 
Meer informatie over de interieuruitrustingen kunt u vinden vanaf pagina 22.

1

2
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Beschermingsklasse IP 65 volgens DIN 40 050 en ICE 34-5 / 

529 door de volledig dichtgelaste behuizing en de deksels 

met geïntegreerde pakkingen.

Bodem met stapelprofielen, deksel met diepgevormde 

stapelgroeven.

Alle maten zijn onderling stapelbaar. (Met uitzondering 

van diepte 610).

Stabiel binnenframe van aluminium profielen, 

opgehangen in schokdempers.

Zijwanden voorzien van verzonken, terugverende 

handgrepen.

Alle zijden, inclusief deksels voorzien van diepgevormde 

versterkingen (Met uitzondering van diepte 610).

Rubberen schokdempers gemonteerd op geleiders voor 

het opvangen van het anti-schok-frame.

Compleet uitneembaar binnenframe.

Deksels met snelsluitingen.

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en dieptes.

Uitgebreid aanbod verkrijgbaar van speciale uitvoeringen 

voor vele toepassingen.

Inbouw in Dornier-Shelter-frame mogelijk.

Ook leverbaar met UN-toelating voor transport van 
gevaarlijke stoffen (Y-goedkeuring voor 44 kg tot 124 kg).



























Mitraset® 19  ̋elektronica behuizing

Mitraset® 19˝ behuizingen volgens VG 95446 zijn ontworpen voor het 
inbouwen van elektronische apparatuur in 19˝ frames. Een dergelijke 
behuizing heeft verschillende functies: bescherming tegen mechanische 
belastingen, zoals schokken, vallen en vibraties, maar ook tegen elektro-
magnetische storingen zoals radiogolven, bliksem, etc. Ook biedt een 
behuizing bescherming tegen algemene omgevingsinvloeden, zoals 
hitte, vocht en stof.

Om aan deze vereisten te kunnen voldoen zijn de Mitraset® 19˝- behuizin-
gen als volgt geconstrueerd: dichtgelaste constructie uit hoogwaardige 
aluminiumplaten en profielen met daar in een elastisch in schokdempers 
opgehangen anti-schok-frame uit geëxtrudeerde profielen. 

De te beschermen apparatuur wordt in het frame geschoven en vast 
geschroefd. Het frame is met de behuizing verbonden d.m.v. rails 
en rubberen schokdempers. Het type, de zwaarte en het materiaal 
van de schokdempers worden aangepast aan de in te bouwen en 
te beschermen apparatuur.

 Belangrijk:
  Meer informatie over Mitraset® kunt u vin-

den in onze catalogus “HiTech Containers”, 

bestelnr. 254

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen –
Mitraset® 19  ̋elektronica behuizing
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Waterdampdichte duurzame verpakking.

Bijzonder geschikt voor hoogwaardige apparatuur.

Stapelbaar, stapelhoeken op deksel en bodem.

Kist volledig gelast, dichtheid IP67.

Afneembaar deksel met pakking.

Spansluitingen met vergrendeling.

Ergonomische, hoog belastbare terugverende handgrepen.

Overdrukventiel en vochtigheidsindicator.

De dagmaat is ca. 32 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat.



















 Belangrijk:
  Meer informatie over K 475 kunt u vinden 

in onze catalogus “Hi-Tech Containers”, 

bestelnr. 254

Bestelnr. zie nr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

45 131 UN 1 360 × 260 × 265 400 × 300 × 300  25  4,8

45 133 UN 2 360 × 360 × 265 400 × 400 × 300  34  5,5

45 135 UN – 460 × 460 × 365 500 × 500 × 400  77  8,2

45 137 UN 3 560 × 360 × 265 600 × 400 × 300  53  7,1

45 138 UN 4 560 × 360 × 365 600 × 400 × 400  74  7,8

45 141 UN 5 760 × 360 × 265 800 × 400 × 300  73 10,7

45 142 UN – 760 × 360 × 365 800 × 400 × 400 100 11,8

45 144 UN – 760 × 560 × 360 800 × 600 × 400 153 15,1

45 145 UN 6 760 × 560 × 460 800 × 600 × 500 196 16,8

45 146 UN – 760 × 560 × 560 800 × 600 × 600 238 18,5

Belangrijk: De dagmaat is ca. 32 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat.

Transport- en opslagkisten van de K 475 serie zijn duurzame 
kisten van uitzonderlijke klasse. Het zijn waterdampdichte kisten 
voor het verpakken van hoogwaardige componenten en appara-
ten. Deze transportkisten zijn leverbaar in een aantal standaard 
afmetingen, maar ook verkrijgbaar in klantspecfieke speciale 
afmetingen.

Deze K 475 kisten zijn op aanvraag leverbaar met speciale 
schuiminterieurs en verdere extra uitrustingen en accessoires.

Transport- en opslagkist K 475

1

4

6

5

2

3

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen – 
Transport- en opslagkist K 475
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Alu-Case K 410 – UN

3

2

4

1

Lichte aluminium koffer met een glad geanodiseerd oppervlak.

Corrosiebestendig.

Gladde zijwanden.

Versterkte kofferhoeken.

Comfortabele handgreep.

Spansluitingen met beveiliging tegen openspringen.

Scharnierend deksel met pakking, welke de kist vrijwel stof- en 

spatwaterdicht maakt.

De dagmaat is ca. 20 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat.

(zowel in de lengte als in de breedte).

















Bestelnr. zie nr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 765 UN 1 360 × 300 × 140 370 × 330 × 145 15 1,8

40 763 UN 2 470 × 350 × 120 480 × 380 × 125 20 2,2

40 764 UN 3 530 × 330 × 140 540 × 360 × 145 25 2,5

40 766 UN 4 470 × 350 × 170 480 × 380 × 175 28 2,7

Belangrijk: De dagmaat is ca. 20 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat (zowel in de lengte als in de breedte). 
Speciale afmetingen op aanvraag.

Levering zonder inhoud.

  Belangrijk:
  Meer informatie over de 

Alu-Cases K 410 kunt u 

vinden vanaf pagina 40.

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen –
Alu-Case K 410 – UN
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Accessoires:

Isolerende inzetbak voor thermisch gecontroleerd 

transport, geschikt voor K 470, bestelnr. 342 856, 

Bestelnr. 43 832

Afsluitbare binnenzak als tweede binnenverpaking 

volgens verpakkingsvoorschrift P 650 en P 620 

Bestelnr. 43 831





Transportkist voor infectueuze stoffen volgens klasse 6.2

ZARGES transportkisten voor gevaarlijke stoffen zijn als 
samengestelde verpakking toegelaten voor het vervoer 
van infectueuze stoffen volgens UN-nummer 2814 en 2900, 
categorie A en B en zijn daarom in alle vervoersmiddelen 
toegestaan. De transportkisten voldoen aan alle zware test-
voorwaarden, zoals bijv. de valtest van een hoogte van 9 m.

Voor het transport van UN-nummer 3373 kunnen alle 
afmetingen van de series K 470, BY en Alu-Case worden 
gebruikt. Voor thermisch gecontroleerd transport kunnen 
droogijs of andere koelmiddelen worden gebruikt.

Bestelnr. zie nr. Serie
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht leeg 
(ca. kg)

Max. toelaatbaar 
gewicht (kg)

342 856 1 K 470 350 × 250 × 310 400 × 300 × 340 27 3,1  6,1

342 971 2 K 475 360 × 360 × 265 400 × 400 × 300 34 5,5 10,6

 Belangrijk:
  Meer informatie over de serie K 470 

kunt u vinden vanaf pagina 6.

  Meer informatie over de serie K 475 

kunt u vinden vanaf pagina 57.

1

2

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen – 
Transportkist voor infectueuze stoffen volgens klasse 6.2
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Duurzame inzetbare transportcontainer voor klinisch afval UN 3291

Goedgekeurd volgens UN 3291 ten behoeve van klinisch afval.

Modificeerbaar voor diverse toepassingen.

Volumes van ca. 450 tot 1000 liter.

Leverbaar met wielen of palletonderbouw.

Goedgekeurd als UN 4B of UN 50B.
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Kisten voor explosieve materialen volgens klasse 1

Grote en speciale kisten voor diverse doeleinden, zoals 
bijvoorbeeld voor;  transport en opslagmiddel voor geleide 
wapens, miniatuurverkenningsvliegtuigen, raketten en 
vele andere zaken zijn ook leverbaar.

Ontworpen en vervaardigd uit plaatmateriaal en profielen van 
hoogwaardige aluminium legeringen. De kisten worden gecombi-
neerd met innovatieve details, zoals stootdemping, grepen en 
stapelhoeken voor een probleemloze en ergonomische handling.

Ook kunnen ze conform UN-bepalingen als verpakking voor gevaar-
lijke stoffen gekeurd en toegelaten worden, d.w.z. dat dan transport 
op de openbare weg volgens de voorschriften mogelijk wordt.

Tevens is het mogelijk om conform uw wensen een op maat 
verpakking te ontwikkelen!

Duurzame transportkist voor bijvoorbeeld; gasgeneratoren, 

airbags en gordelspanmodules conform IP-klasse 1.

Gewicht: ca. 53 kg incl. pallet.

Laadvermogen: toegelaten gewicht 524 kg.

Uitwendige maten (l × b × h): ca. 1130 × 730 × 810 mm.









 Belangrijk:
  Ook geschikt voor het vervoer van 

explosieve materialen volgens klasse 

1 zijn de K 470 (vanaf pagina 54), K 475 

(pagina 57), BY-kisten (pagina 53) en 

Alu-Case (pagina 58) kisten. 

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen –
Kisten voor explosieve materialen volgens klasse 1

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   6227008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   62 20.02.2009   15:17:37 Uhr20.02.2009   15:17:37 Uhr



63

Vouwcontainers Retou ® voor stukgoed

ZARGES vouwcontainers vormen de economische schakel in een verpakkings- en transportketting 
volgens het principe “groot heen, klein terug”. Afhankelijk van de afmeting en uitvoering past in 
deze containers max. 1000 l. Samengevouwen kan het volume tot éénderde worden gereduceerd. 

Eenvoudig in te klappen door één persoon.

Gemakkelijk op te bouwen door in elkaar grijpende profielen met veiligheidspallen 

aan bodem -en zijwanden.

Stootprofielen. 

Grote stabiliteit dankzij het drievoudige omkaderingsprofiel van de buitenwanden.

Vouwverhouding 1: 3.

Deksel via het zwenkscharnier direct met de achterwand 

verbonden.

Korte zijwanden en het deksel verstevigd d.m.v. 

verstevigingsprofielen.

Zelf vergrendelende sluitingen, afsluitbaar met looddraad 

of hangslot.

Stapelhoeken. 

Geschikt voor rollerbanen.

15 mm vrije ruimte in dicht gevouwen toestand (eventueel voor bekleding).

Tevens leverbaar als UN-toegelaten verpakking voor gevaarlijke stoffen, verpakkingsgroep I:

45 070 UN 4B, max. gewicht 120 kg

45 073 UN 50B, max. gewicht 180 kg

























Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Vouwhoogte
H  (ca. mm)

Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

Max. toelaatbaar 
gewicht (kg)

45 070 UN   730 × 530 × 570   800 × 600 × 600 145 221 21,0 120,0

45 073 UN 1130 × 730 × 740 1200 × 800 × 900 287 610 62,0 180,0

Belangrijk: Aluminium pallet en aluminium beschermstrips zijn speciale uitvoeringen. Bestelnummer 45 073: Standaard levering geschiedt met houten pallet en houten 
beschermlatten. Afmetingen en gewicht zijn incl. houten pallet. Speciale maten op aanvraag.

9

  Belangrijk:
  Meer informatie over 

vouwcontainers Retou  ® 

vindt u op pagina 39.

ZARGES verpakkingen voor gevaarlijke stoffen –
Vouwcontainers Retou  ® voor stukgoed
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Frame en latten vervaardigd uit gesloten, stevige en 

corrosiebestendige profielen.

4 hoekpoten. 

Alle naden zijn waterdicht gelast.







Aluminium pallets met 4 hoekpoten

Bestelnr.
 Afmetingen

(l × b × h, ca. mm)
Aantal latten

Gewicht 
(ca. kg)

Draagkracht 
(ca. kg)

45 162  800 ×  600 × 150 3  8,5 600

45 172 1200 ×  800 × 150 4 13,0 600

45 182 1200 × 1000 × 150 5 15,0 600

Aluminium pallets

ZARGES aluminium pallets karakteriseren zich door hun stabiliteit en hun hoge belastbaarheid. 
Daarbij komt nog dat ze corrosiebestendig zijn en garant staan voor een lange levensduur. De pal-
lets worden vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen en worden zorgvuldig geprodu-
ceerd. Ze hebben de voordelen dat ze hygiënisch en eenvoudig te reinigen zijn.

Aluminium pallets zijn leverbaar met hoekpoten en/of met onderlatten. 
ZARGES pallets zijn altijd een duurzame investering. Ondermeer omdat 
de pallets bestand zijn tegen agressieve stoffen, hitte, kou en 
mechanische beschadigingen. Speciale afmetingen 
op aanvraag leverbaar.

L
e
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Aluminium pallets
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Frame en latten vervaardigd uit gesloten, stevige 

en corrosiebestendige profielen.

Extra lange hoekpoten (l = 300 mm), hierdoor is 

de pallet zowel geschikt voor rollerbanen als voor 

heftrucks.

Grotere ruimte onder de pallet, voor de vorken van 

een heftruck. Geen storende dwarsprofielen wat 

minder beschadigingen met zich mee brengt.

Alle naden zijn waterdicht gelast.









Aluminium pallets met verlengde hoekpoten

Frame en dwarslatten vervaardigd uit gesloten, 

 stevige en corrosiebestendige aluminium profielen.

Onderlatten met middensteunen en 4 hoekpoten.

Alle naden zijn waterdicht gelast.

Geschikt voor rollerbanen.









Aluminium pallets met onderlatten en hoekpoten

Bestelnr.
 Afmetingen

(l × b × h, ca. mm)
Aantal latten

Gewicht 
(ca. kg)

Draagkracht 
(ca. kg)

45 174 1200 ×  800 × 150 6 15,2 1500

45 184 1200 × 1000 × 150 6 17,3 1500

1500
kg

Bestelnr.
 Afmetingen

(l × b × h, ca. mm)
Aantal latten

Gewicht 
(ca. kg)

Draagkracht 
(ca. kg)

45 175 1200 ×  800 × 150 4 14,0 1000

45 185 1200 × 1000 × 150 5 16,5 1000

L
e

ve
ri
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.

Frame en dwarslatten vervaardigd uit gesloten, 

stevige en corrosiebestendige aluminium profielen.

Onderlatten met middensteunen.

Alle naden zijn waterdicht gelast.

Geschikt voor rollerbanen.









Aluminium pallets met onderlatten

Bestelnr.
 Afmetingen

(l × b × h, ca. mm)
Aantal latten

Gewicht 
(ca. kg)

Draagkracht 
(ca. kg)

45 173 1200 ×  800 × 150 5 12,8 1000

45 183 1200 × 1000 × 150 5 14,6 1000

Aluminium pallets
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Toepassing: 
Universeel inzetbaar opbergsysteem voor uw 

commissiegoederen.

In hoogte verstelbaar door uitneembare rails.

Inschuifdiepte voor horizontale of schuine plaatsing 

van de ISO-modulemanden.

Uitbreiding en combineren met stalen legborden 

is eenvoudig mogelijk.

Hygiënisch en eenvoudig te reinigen.

Te gebruiken met de kunststof ISO-modulemanden 

600 × 400 mm.













Universeel inzetbaar stellingsysteem voor commissiegoederen

Details:
Staal met poedercoating.

Oppervlakte voorzien van epoxy-polyester.

Poedercoating 60 µ, lichtgrijs RAL 7035.

Onderstel van stevige vierkante buis 30 × 30 mm.

Frame van U-profiel, maten 34 × 34 × 2 mm.

Afstand tussen gaten 71 mm.

Totale hoogte ca. 2000 mm.

Onderzijde voorzien van draaibare stelpoten.

Uitneembare geanodiseerde aluminium rails met 

eindkappen van glasvezel versterkt kunststof PA6, 

kleur antracietgrijs.

Componenten:
Frame-element 600 mm of 400 mm.

Verbindingselementen.

Accessoires:
Geschikte modulemanden in diverse hoogten 

beschikbaar, zie pagina 68.

























Levering zonder inhoud.
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Stellingcomponenten (diepte: 600 mm)

Bestelnr. Omschrijving
Aantal indelingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46 140
Stellingsegment, 
2000 × 600 mm (h × t)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 270*
Schuifrails, 
600 mm (T)

16 32 48 64 80 96 112 128 144

46 271
Schuifrails, 
620 mm (T)

I I I I I I I I I

46 274
Verbindingsstang, 
479 mm (L)

3 S S S S S S S S

46 276
Verbindingsstang diagonaal, 
1206 mm (L)

1 1 2 2 3 3 4 4 5

46 277
Verbindingsstang, 
928 mm (L)

S 3 S 6 3 S 6 3 S

46 279
Verbindingsstang, 
1377 mm (L)

S S 3 S 3 6 3 6 9

46 072
Legbord staal, 
800 × 600 (L × T)

I I I I I I I I I

Breedte in mm 483 932 1381 1830 2279 2728 3177 3626 4075

Diepte in mm 610

Hoogte in mm ca. 2000

Stellingcomponenten (diepte: 400 mm)

Bestelnr. Omschrijving
Aantal indelingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46 141
Stellingsegment, 
2000 × 400 mm (h × t)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 272*
Schuifrail, 
400 mm (T)

16 32 48 64 80 96 112 128 144

46 273
Schuifrail, 
420 mm (T)

I I I I I I I I I

46 275
Verbindingsstang, 
679 mm (L)

3 S 3 S 3 S 3 S 3

46 276
Verbindingsstang diagonaal, 
1206 mm (L)

1 1 2 2 3 3 4 4 5

46 278
Verbindingsstang, 
1328 mm (L)

S 3 3 6 6 9 9 12 12

46 079
Legbord staal, 
800 × 400 (L × T)

I I I I I I I I I

Breedte in mm 683 1332 1981 2630 3279 3928 4577 5226 5875

Diepte in mm 410

Hoogte in mm ca. 2000

I  =  Hoeveelheid naar keuze      S  =  niet noodzakelijk * Aanbevolen hoeveelheid (hoeveelheid variabel)
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ABS-modules en ABS-modulemanden, 
600 × 400 mm

Lichtblauw.

Temperatuursbestendig tot 85 °C.





Modules en modulemanden

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11

Modulemand met verdelers

600 m
m

400 mm
Bestelnr. zie nr. Omschrijving

Afmetingen
(l×b×h, ca. mm)

46 000  1 ABS-modulemand 600 × 400 × 200

46 005  2 ABS-modulemand 600 × 400 × 100 

46 011  3 ABS-module 600 × 400 × 50

46 200  4 ABS-module (niet verdeelbaar) 600 × 400 × 200

46 202  5 ABS-module 600 × 400 × 100

Passende verdelingen

Bestelnr. zie nr. Omschrijving
Afmetingen

(l×b, ca. mm)

46 027  6 Lengteverdeler voor 46 000 600 × 200

46 028  7 Dwarsverdeler voor 46 000 400 × 200

46 029  8 Lengteverdeler voor 46 005 / 46 202 600 × 100

46 030  9 Dwarsverdeler voor 46 005 / 46 202 400 × 100

46 034 10 Lengteverdeler voor 46 011 600 × 50

46 035 11 Dwarsverdeler voor 46 011 400 × 50
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Modules en modulemanden accessoires

Etikethouder (POM), wit, 
Slag- en stootvast

Zowel in de zijdes van de 

modulemand als op de 

verdelers te bevestigen.

Afmetingen (l × b x h): 

ca. 44 × 14  × 63 mm

Bestelnr. 46 020

Afmetingen (l × b x h): 

ca. 44 × 14  × 63 mm

Bestelnr. 46 024











Etikethouder (PC), doorzichtig, 
voor papieren etiketten

Op de bovenste rand van de 

modulemand te bevestigen.

Afmetingen (l × b x h): 

80 × 37 × 44 mm

Bestelnr. 46 023







Verdeler voor modules en 
modulemanden
Productomschrijving, zie pag. 68.

T-stuk (ABS), dient als 
verbindingsstuk

wordt bevestigd aan de 

breukrand.

Afmetingen (l × b x h): 

47 × 26 × 28 mm

Bestelnr. 46 022







Ladestop, grijswit, uit één stuk
voor modules en modulemanden.

Bestelnr. 46 026




Klem voor fixatie
Staal, blauw, poedergecoat.

Afmetingen (l × b x h): 

25 × 10 × 9 mm

Bestelnr. 46 060







1

23

5

4
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 Belangrijk:
  Meer informatie over de voorraadstel-

lingen kunt u vinden in onze catalogus 

Medical.Systems, bestelnr. 190

1

1

2

4

3

5
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  Of het nu een kwestie is van intern transport, extern 
transport of het transport van wasgoed, de kastwagens 
van ZARGES bieden voor elke toepassing een oplossing.

 Verschillende modellen en de veelzijdige asseccoires 
maken van de kastwagens van ZARGES dé multifunctio-
nele oplossing waar u naar op zoek bent.

  Voor specifieke toepassingen zijn er ook een aantal 
speciale wagens verkrijgbaar.

70

Het ZARGES kast-
wagenprogramma –
Veelzijdige oplossingen voor al uw
logistieke vragen
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ZARGES werkt uitsluitend met 

kwaliteitsproducten.
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Robuuste aluminium transportwagen voor veelzijdig gebruik.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand en 

bodemprofiel wat door een zeer nauwkeurige passing 

is verbonden met wanden en bodem.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer 

stabiliteit.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.







Transportwagen W 170

Bestelnr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 631 1000 × 640 × 650 1050 × 690 × 855 415 19,5

40 635 1250 × 700 × 750 1300 × 750 × 955 655 23,7

Accessoires: 
Scharnierend deksel voorzien van 
dekselband en 2 spansluitingen.

Geschikt voor 40 631

Bestelnr. 40 654

Geschikt voor 40 635

Bestelnr. 40 675

Geschikt voor 40 631 met inwerpsleuf

Bestelnr. 327 412

Geschikt voor 40 635 met inwerpsleuf

Bestelnr. 339 147
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Aluminium transportwagen voor confidentiële papier 
verzameling.

Stabiel rand- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, 

voor meer stabiliteit.

Versterkt scharnierend deksel met inwerpsleuf 

van ca. 420 × 24 mm met veiligheidsklep.

Spansluiting.

Duwbeugel.

Wielen: as met 2 rubberen wielen van ∅ 200 mm.













Listingwagen, verrijdbaar

Accessoires: 
Inwerpsluis voor ordners

Te plaatsen tussen het wagendeel en het standaard deksel.

Bestelnr. 40 895

Veiligheidsklep met veer voor inwerpsleuf
Op aanvraag





Bestelnr.
Inw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Breedte uitw. 

(ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 896 450 × 550 × 990 580 240 15,0
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Robuuste aluminium transportwagen voor veelzijdig gebruik.

Geanodiseerd, wagen met een randprofiel en een slijtvaste kunststof laag.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand en bodemprofiel wat door 

een zeer nauwkeurige passing is verbonden met wanden en bodem.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen in wip stand gemonteerd, 

∅ 100 / 125 mm, licht lopend, streeploos, uitgevoerd met kogellagers 

en afdekkappen.







Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 695
Transportwagen W 170 plus met wielen ∅ 125 mm

1300 × 700 × 600 1350 × 750 × 800 540 25,0

40 696
Transportwagen W 170 plus met wielen ∅ 100 mm

1000 × 600 × 590 1050 × 650 × 770 350 19,0

Met kunststof stootrand!

Transportwagen W 170 plus
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 Robuuste aluminium transportwagen voor veelzijdig gebruik.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel wat 

door een zeer nauwkeurige passing is verbonden met wanden en bodem.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit.

Één zijwand voor de helft neerklapbaar voor eenvoudiger te laden 

en te lossen

Neerklapbare zijwand gemonteerd d.m.v bouten en een pianoscharnier.

Klep met boutbevestiging en bewegelijke scharnieren.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken gemonteerd, 

∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, streeploos, uitgevoerd met 

kogellagers en afdekkappen.













Transportwagen W 171 met neerklapbare zijwand

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 633  900 × 500 × 780 950 × 550 × 980  350 20,0

40 674 1250 × 700 × 1200 1300 × 750 × 1400 1050 33,0

Accessoires: 
Scharnierend deksel voorzien van 
dekselband en 2 spansluitingen.

Geschikt voor 40 633

Bestelnr. 40 559

Geschikt voor 40 674

Bestelnr. 40 675

Geschikt voor 40 674 

Bestelnr. 339 147 met inwerpsleuf

Stolpdeksel zonder sluitingen
Geschikt voor 40 633

Bestelnr. 40 558
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Robuuste aluminium transportwagen voor veelzijdig gebruik.

3-delig deksel met opklapmechanisme en neerklapbare zijwand.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel 

wat door een zeer nauwkeurige passing is verbonden met wanden 

en bodem.

Gladde wanden.

Gelaste lengtenaad en bodemnaden rondom afgedicht.

Wagenbodem binnenin aflopend en voorzien van afvoerkraan.

Duwbeugel aan de kant van de zwenkwielen.

Stootrand rondom de wagen.

Klapframe rondom met kunststof bekleed.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken gemonteerd, 

∅ 200 mm, 50 mm breed, licht lopend, streeploos, uitgevoerd met 

kogellagers en afdekkappen.



















Transportwagen W 171 met 3-delige deksel

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 691 1000 × 575 × 1200 1140 × 685 × 1490  690 30,0

40 692 1250 × 700 × 1200 1390 × 810 × 1490 1050 35,0

 40 693* 1000 × 575 × 1200 1140 × 685 × 1490  690 30,0

 40 694* 1250 × 700 × 1200 1390 × 810 × 1490 1050 35,0

* Uitvoering niet geanodiseerd
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Robuuste aluminium transportwagen voor veelzijdig gebruik.

Gladde wanden zonder hoekversterkingen.

Scharnierend deksel zonder spansluitingen maar wel met dekselbanden.

Gelaste lengtenaad, bodemnaden rondom afgedicht.

Wagenbodem binnenin aflopend en voorzien van afvoerkraan.

Duwbeugel aan de kant van de zwenkwielen.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken gemonteerd, 

∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, streeploos, uitgevoerd met 

kogellagers en afdekkappen.













Transportwagen W 171 met geheel glad oppervlak

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 697 900 × 500 × 780  979 × 579 × 982  350 24,5

  40 698 * 900 × 500 × 780 1040 × 640 × 982  350 27,5

* met stootrand
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Robuuste aluminium transportwagen voor 
veelzijdig gebruik.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand- en 

bodemprofiel wat door een zeer nauwkeurige passing 

is verbonden met wanden en bodem.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, 

voor meer stabiliteit.

Uitsparing in de lange zijde van ca. 1230 × 295 mm.

Duwbeugels aan beide korte zijden.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 200 mm, 50 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.











Aluminium transportwagen voor kwetsbaar 
en lichtere goederen.

Stabiel rand- en bodemprofiel.

Gladde binnenwanden.

Gelaste lengtenaad.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 75 mm, 25 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.









Robuuste aluminium transportwagen voor 
veelzijdig gebruik.

Stabiel rand- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, 

voor meer stabiliteit.

Stapelbaar.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Bijzonderheden: 
Bestelnr. 40 661: geanodiseerd en uitgevoerd met 

16 uitloopgaten in het midden van de bodem.

Bestelnr. 40 780: niet geanodiseerd en zonder 

uitloopgaten.











Transportwagen W 182

Transportwagen W 172

Transportwagen W 181

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 634 1500 × 900 × 700 1650 × 950 × 980 945 37,0

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 780 700 × 560 × 590 740 × 600 × 760 230 12,0

40 661 700 × 560 × 590 740 × 600 × 760 230 12,0

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 650 760 × 400 × 500 800 × 440 × 625 150 8,0
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Verende bodemwagen, geanodiseerd.

Stevig, sterk en een ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel wat door een 

zeer nauwkeurige passing is verbonden met wanden en bodem.

De bovenste rand is versterkt met een aluminium profiel en bekleed met een 

kunststof stootrand (afb. 3).

Transportwagen met verticaal beweegbare bodem, waarbij de goederen steeds 

op dezelfde grijphoogte blijven (afb. 1).

Door de verwisselbare veerelementen kan de belastbaarheid worden geregeld, 

afhankelijk van het model variërend tussen de 30 tot 195 kg, oplopend met 15 kg.

Ook bij belading van de wagen aan één kant, blijft de bodem altijd horizontaal (afb. 2).

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen in ruitvorm gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm 

breed, licht lopend, streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Wielen in ruitvorm geplaatst om makkelijker te kunnen manouvreren in kleinere ruimtes.

Wielen in hoekplaatsing op aanvraag leverbaar.

















Verende bodemwagen W 161

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

Laadcapaciteit 
(kg)

40 644 1000 × 650 × 485 1060 × 710 × 820 315 24,5 90,0

 40 645* 1010 × 420 × 460 1060 × 470 × 800 195 21,0 30,0

40 646 1010 × 600 × 460 1060 × 650 × 800 280 25,0 45,0

40 647 1410 × 700 × 460 1460 × 750 × 800 455 29,0 60,0

40 756 1410 × 700 × 580 1460 × 750 × 920 570 31,5 150,0

* Wielen: 4 rubberen zwenkwielen in hoekplaatsing
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Geanodiseerde aluminium transportwagen, 
volledig waterdicht gelast.

Stabiel rand- en bodemprofiel met gladde 

binnenwanden.

Uitsparing in de lange zijde van ca. 885 × 350 mm.

Duwbeugels aan beide korte zijden.

Wagenbodem binnenin aflopend en voorzien 

van afvoerkraan.

Stootrand rondom de wagen.

Uitsparing rondom met kunststof bekleed.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Zwenkwielen met rem.

Speciale accessoires: 
Voor hef- en kiepmechanisme volgens DIN 3070.

Speciaal onderstel voor de wasindustrie.

Koppeling en dissel om in treinformatie te rijden.

Extra accessoires:
Aluminium inzetwand t.b.v uitsparing, 

Bestelnr. 40 888
Scharnierend deksel met 2 spansluitingen en een 

pakking, Bestelr. 40 889
Centrale rem voor zwenkwielen ∅ 160 mm,

Bestelnr. 3062





























Geanodiseerde aluminium transportwagen, 
volledig waterdicht gelast.

Stabiel rand- en bodemprofiel met gladde 

binnenwanden.

Wagenbodem binnenin aflopend en voorzien 

van afvoerkraan.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.







Bestelnr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 887 1185 × 620 × 850 1300 × 730 × 1100 620 38,0

Bestelnr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 623 1000 × 700 × 400 1040 × 740 × 765 280 21,0

Transportwagen W 125

Transportwagen W 128
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Accessoires en speciaal uitgevoerde kastwagens W 170 / W 171

Dissel met koppeling (afb. 1)

omhoog te klappen

vast gemonteerde trekhaak

Bestelnr. 3004

Wielen (afb. 2)

∅ 125 mm, 40 mm breed

∅ 160 mm, 40 mm breed

∅ 200 mm, 50 mm breed

op verzoek ook wielen leverbaar 

voor wasinstallaties

Op aanvraag

















Kantelmechanisme
Buis inwendig ∅ 40 mm

Geschikt voor hef-en kiep 

installaties

Op aanvraag

Rem voor zwenkwielen (afb. 3) 

Op aanvraag

Richtings blokkering voor 
zwenkwielen

∅ 200 mm

Op aanvraag













Duwbeugel
Op aanvraag

Stootrand rondom (afb. 4) 
kunststofbekleed

Op aanvraag 
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Transportwagens
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Als het gaat om veilige en hygiënische opslag- en transport-
mogelijkheden van bijvoorbeeld gereedschappen, wasgoed, 
maaltijden en vele andere goederen zijn ónze kastwagende 
dé multifunctionele oplossing. 

ZARGES kastwagens zijn geconstrueerd uit een zeer 
stabiel frame uit geanodiseerd aluminium, stevige profielen, 
ergonomische handgrepen, wijd openslaande deuren met 
 geïntegreerde afdichting en een centrale sluiting. De kastwa-
gens bevatten a-symmetrisch opgestelde rubberwielen en 
door de vele modellen en functionele accessoires zijn ze 
multifunctioneel inzetbaar.  De kastwagens van ZARGES zijn 
dé oplossing voor alle problemen van opslag, intern- en 
extern transport voor zowel de industrie als in de dienstver-
lening, ziekenhuizen, wasserijen, etc.

Het ZARGES 
kastwagen programma –
Ergonomie en comfort op maat

Centrale deurvergrendeling 
Sluit de deuren op in het frame

Geleiding rails voor dienbladen

Vakverdeling

Wagenonderstel

Inbouw cilinderslot 
verkrijgbaar in gelijk- of niet 

gelijksluitende uitvoeringen

Dissel naar boven klapbaar en een trekhaak 

om in een treinformatie te kunnen rijden

Wegklapbare bodem
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Bovenste Stootrand uitgevoerd met een 

sterke kunststoflaag die bestand is tegen 

ontsmettingsmiddelen en temperaturen tot 95 °C

De deurafdichting is bestand 

tegen wasinstallaties

Per zijkant een ergonomische 
handgreep van gegoten 

aluminium (daarna gespoten)

Speciale uitvoering:
Bij gebruik van de juiste 

wielen zijn de wagens geschikt 

voor wasinstallaties

Zwenkwielen met rem

Centrale rem inrichting, eenvoudig 

te bedienen d.m.v één pedaal
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Geanodiseerde aluminium kastwagen voor veelzijdig 

gebruik.

Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen overlappingen 

(de dagmaat komt overeen met de inw. maat).

Volledig profielframe rondom, hoeken met hoekplaten 

verstevigd.

Profielframe met pakking, hoge geluidsdichtheid.

Twee stuks 270° openslaande deuren welke in opgeslagen 

toestand worden vastgehouden d.m.v een magneet.

Deuren 3 mm dik voorzien van RVS scharnieren.

Centrale deurvergrendeling (lichte hefvergrendeling) 

vergrendelt de deuren in het profiel.















Aan elke kopse zijde een duwbeugel van gegoten 

aluminium met kunststof laag.

Één kopse zijde met etiketvenster, inschuifmaat 

69 × 50 mm.

Stootrand rondom voorzien van een slijtvaste, kunststof 

laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen en 

temperaturen tot 95 °C.

Torsievrij gemoffeld onderstel.

Wielen: 2 rubberen bok- en zwenkwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 200 mm, 50 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Bij gebruik van de juiste wielen zijn de wagens geschikt 
voor wasinstallaties.











Bestelnr. zie nr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 667 –
Kastwagen W 105 zonder legborden

1135 × 550 × 1390 1255 × 630 × 1725  870 62,0

40 669 2
Kastwagen W 105 met 1 legbord

1135 × 550 × 1030 1255 × 630 × 1365  640 59,0

40 673 1
Kastwagen W 105 met 2 legborden en centrale rem inriching

1135 × 550 × 1390 1255 × 630 × 1725  870 66,0

40 666 * –
Kastwagen W 105 met 2 legborden (bijv. voor sterilisatiecontainers)

1250 × 620 × 1390 1370 × 700 × 1725 1080 73,0

* Deze wagen biedt plaats aan: steriele containers van 600 x 300 x 150 (300) mm, module manden van 600 x 300 x 130 (150) mm of aan andere verpakkingen.

Multifunctionele kastwagens geschikt voor het hygïenisch en eenvoudig  transport van o.a wasgoed, maaltijden, 
gereedschappen en vele andere producten.

Dagmaat (type III)

2
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Kastwagen W 105 (type III) plus

Kastwagens
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Multifunctionele kastwagens geschikt voor het hygïe-
nisch en eenvoudig transport van o.a wasgoed, maal-
tijden, gereedschappen en vele andere producten.

Geanodiseerde aluminium kastwagen voor 

veelzijdig gebruik.

Voorzien van een volledig binnenframe, de dagmaat 

is daarom ca. 60 mm kleiner dan de opgegeven 

inwendige maat.

Profielframe met pakking, hoge geluidsdichtheid.

Twee stuks 270° openslaande deuren welke in 

opgeslagen toestand worden vastgehouden d.m.v 

een magneet.

Deuren 3 mm dik voorzien van RVS scharnieren.

Centrale deurvergrendeling (lichte hefvergrendeling) 

vergrendelt de deuren in het profiel.

Aan elke kopse zijde een duwbeugel van gegoten 

aluminium.

Één kopse zijde met etiketvenster, inschuifmaat

69 × 50 mm.

Één etiketvenster DIN A4 aan de binnenkant van de 

rechterdeur.

Stootrand rondom voorzien van een slijtvaste, kunst-

stof laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen 

en temperaturen tot 95 °C.

Torsievrij gemoffeld onderstel.























Wielen: 2 rubberen bok- en zwenkwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 200 mm, 50 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.



Bestelnr. zie nr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 681 – 1120 × 550 × 1430 1230 × 625 × 1740  875 67,0

40 682 1 1120 × 550 × 1030 1230 × 625 × 1340  640 59,0

  40 683* – 1120 × 550 × 1430 1230 × 625 × 1740  875 66,0

40 684 2 1250 × 620 × 1430 1350 × 695 × 1740 1100 73,0

40 689 –  750 × 550 × 1430  890 × 625 × 1740  590 58,0

* Zwenkwielen met rem

1 2

Kastwagen W 105 (type I)

De multifunctionele, hygiënische kastwagen voor 
maaltijd distributie.

Geanodiseerde aluminium kastwagen geschikt 

voor hygienische maaltijd distributie.

Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen overlappingen 

(de dagmaat komt overeen met de inw. maat).

Volledig profielframe rondom, hoeken met 

hoekplaten verstevigd.

Profielframe met pakking, hoge geluidsdichtheid.

Bodem volledig afgekit  met silikonen.

Twee stuks 270° openslaande deuren welke in 

opgeslagen toestand worden vastgehouden d.m.v 

een magneet.

Deuren 3 mm dik voorzien van RVS scharnieren.

Centrale deurvergrendeling (lichte hefvergrendeling) 

vergrendelt de deuren in het profiel.

Aan elke kopse zijde een duwbeugel van gegoten 

aluminium.

Één kopse zijde met etiketvenster, inschuifmaat

69 × 50 mm.

Stootrand rondom voorzien van een slijtvaste, kunst-

stof laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen 

en temperaturen tot 95 °C.

Torsievrij gemoffeld onderstel.

























Wielen: 2 rubberen bok- en zwenkwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 200 mm, 50 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Zwenkwielen voorzien van rem.

Bij gebruik van de juiste wielen zijn de wagens geschikt voor 
wasinstallaties.





Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 891
Binnenwerk geschikt voor 39 Euronorm dienbladen

1160 × 550 × 1325 1280 × 630 × 1660 845 71,0

40 893
Binnenwerk geschikt voor 33 Euronorm dienbladen

1245 × 550 × 1260 1365 × 630 × 1595 860 75,0 

Maaltijdwagen W 105 (type III) plus

Kastwagens
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Aluminium kastwagen voor het transport van zowel 
steriele schone was als vuile was.

Voorzien van een volledig binnenframe, de dagmaat 

is daarom ca. 60 mm kleiner dan de opgegeven

 inwendige maat.

Profielframe met pakking, hoge geluidsdichtheid.

Twee stuks 270° openslaande deuren welke in 

opgeslagen toestand worden vastgehouden d.m.v 

een magneet.

Deuren 3 mm dik voorzien van RVS scharnieren.

Centrale deurvergrendeling (lichte hefvergrendeling).

Aan elke kopse zijde een duwbeugel van gegoten 

aluminium.

2 Stootranden rondom (boven en beneden), voorzien 

van een slijtvaste, kunststof laag die bestand is tegen 

ontsmettingsmiddelen en temperaturen tot 95 °C.

2 Neerklapbare geperforeerde legborden.

Wagen uitgebalanceerd op een gewicht van 

53 + / - 0,2 kg.

Torsievrij gemoffeld onderstel.

Wielen: 4 zwenkwielen op de hoeken gemonteerd,

∅ 125 mm, wielbreedte 40 mm, licht lopend, streeploos, 

uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.























Gaaswagen voor schone en vuile was.

Staal, gegalvaniseerd, geel gechromateerd.

Opgestoken buizenframe onderstel.

Zijwand, achterwand en bodem uit hoogwaardig 

draadrooster.

Bovenste legger opklapbaar naar achteren, 

middelste legger opklapbaar naar voren.

Voorste deel met lage wand en dwarstraverse.

Schrijfplaat 100 × 130 mm.

Kledinghanger, 3 spanbanden, voetplaat.

Vakhoogte bij neergeklapte leggers. 

Onderste vak 650 mm; middelste vak 560 mm; 

bovenste vak 320 mm.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

rubberwielen, streeploos, uitgevoerd met kogella-

gers, afdekkappen.



















Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

40 890 835 x 470 x 1430 965 x 545 x 1700 560 53,0

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uitw. maten

(l × b × h, ca. mm)
Gewicht 
(ca. kg)

43 910 740 × 540 × 1530 800 × 600 × 1730 37,0

Wordt ongemonteerd geleverd

Gaaswagen GW 1700

OP-kastwagen W 105 (type I)

L
e

ve
ri

n
g

 z
o

n
d

e
r 

in
h

o
u

d
.
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Kastwagen accessoires en speciale uitvoeringen

De kastwagens van ZARGES zijn zowel zonder, met één of met twee legborden en met 
de vele speciale accessoires voor vele toepassingsgebieden inzetbaar.

Afhankelijk van de uitvoering kunnen de kastwagens gebruikt worden voor allerlei 
bedrijven en toepassingen, bijv: opslag, transport zowel in ziekenhuizen als in keukens, 
maar ook voor transport van elektronische componenten, etc.

Uitgerust met een koppeling en een dissel, kunnen de kastwagens ook in treinformatie rijden. 
Ook het reinigen in container wasinstallaties is zeer goed mogelijk. De inzetmogelijkheden 
en toepassingsgebieden van deze wagens zijn echt onbegrensd.

Rem inrichting (afb. 1)

Centrale reminrichting 

d.m.v 1 beugel

Op aanvraag

Rem voorziening t.b.v  zwenkwielen
(afb. 2) 

∅ 200 mm 
Bestelnr. 3060

Wielen geschikt voor wasinstallaties
∅ 160 / 200 mm 
Op aanvraag

Legborden
vast gemonteerd

Bestelnr. 3001

uitneembaar

Op aanvraag



















Dissel met trekhaak (afb. 3)

naar boven klapbaar

(vast gemonteerde trekhaak)

Bestelnr. 3004

Omlopende stootrand boven
(afb. 4)

Op aanvraag

Trekstang met bevestiging
afneembare trekinrichting

Bestelnr. 3005

Kledinghanger 
Bestelnr. 3002















Afsluitbare wagendeuren (afb. 5) 

Cilinderslot, gelijksluitend 

incl. 2 sleutels

Bestelnr. 3006

Cilinderslot niet gelijksluitend 

incl. 2 sleutels

Bestelnr. 3007

Etiketvensters (afb. 6)

74 × 50 mm, DIN A 7 / DIN A 8 

150 × 50 mm, DIN A 6 

212 × 50 mm, DIN A 5

210 × 148 mm, DIN A 5

296 × 210 mm, DIN A 4 

met doorzichtige omslag.

Op aanvraag
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Kastwagens
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Speciale uitvoeringen

Kastwagens
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Geanodiseerde aluminium etagewagen 
in gelaste uitvoering

Met 2 duwbeugels en een geïntegreerde 

randversteviging.

Kunststof stootranden aan de wielen.

Wielen: 4 rubberen zwenkwielen op de hoeken gemon-

teerd, ∅ 125 mm,  wielbreedte 40 mm, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Op aanvraag: rem op zwenkwielen.

Belasting per legbord: 40 kg

2 legborden bij bestelnr. 40 726 

(afstand tussen de legborden: 488 mm), 

3 legborden bij bestelnr. 40 727

(afstand tussen de legborden 230 mm).













Etagewagens en Variomobil

Voor zowel lange, korte of stapelbare producten, pakken, dozen, zakken, vaten 
en of linnen – de platformwagens van ZARGES brengen uw producten eenvoudig 
en veilig naar hun bestemming.

Aluminium platformwagen als Variomobil, opgebouwd uit 
een modulair systeem

Stabiel en glad platform.

Wielen: 2 rubberen zwenk- en bokwielen op de hoeken 

gemonteerd, ∅ 160 mm, 40 mm breed, licht lopend, 

streeploos, uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.

Zwenkwielen met rem.

Zijwanden voor het basismodel zijn glad en afneembaar 

(achteraf probleemloos aan te brengen).

Completeringsset t.b.v basismodule 40 785:
Duwbeugel geanodiseerd met kleine kopse wand

Bestelnr. 40 787

Aluminium zijwand (1stuks)

Bestelnr. 40 788













Bestelnr. zie nr.
Aantal 

legborden
Legbord maten 
(l × b, ca. mm)

Uit. maten 
(l × b × h, ca. mm)

Gewicht
 (ca. kg)

40 726 – 2 800 × 520 925 × 640  × 870 12,0

40 727 1 3 800 × 520 925 × 640  × 870 16,0

1

Bestelnr. zie nr.
Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Uit. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Belasting 

(kg)
Gewicht
 (ca. kg)

40 785 2 1000 × 655 × 620 1200 × 750 × 1050 300,0 13,2

1.)  Bestelnr. 40 785

2.)  Bestelnr. 40 785 en 40 787

3.)  Bestelnr. 40 785 en 2 × 40 787

4.)   Bestelnr. 40 785 en 2 × 40 787 

en 1 × 40 788

Systeemvarianten 
Variomobil

4321
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Platformwagens
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Individuele oplossingen

ZARGES – 
De nummer 1 voor uw individuele oplossingen.

Wij voelen ons thuis in de logistiek. Wel beseffen we 

dat onze veelzijdige standaard producten niet altijd 

aan al uw wensen zullen voldoen. Daarom staat onze 

technische afdeling altijd tot uw beschikking om aan 

uw individuele wensen te voldoen. Gesteund door de 

ruime evaring die ZARGES heeft in het verwerken van 

aluminium in combinatie met de technische knowhow 

en de creativiteit van een marktleider produceren wij 

logistieke innovaties die tot in de kleinste details zijn 

uitgewerkt en voldoen aan de geldende technische 

eisen.

Met ZARGES kunt u uw Just-in-time- resp. KANBAN-
oplossingen realiseren!



Individuele wagen oplossingen
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Geschikt voor het verzamelen van bijv. papier, 
plasticzakken, linnen, etc.

Aluminium frame aan 3 zijdes afgesloten met plaat-

staal en voorzien van deksels aan de bovenzijde.

Opschriften op het deksel mogelijk.

Een duwbeugel aan elke kopse zijde.

Wielen: 4 rubberen zwenkwielen op de hoeken gemon-

teerd, ∅ 100 mm, 35 mm breed, licht lopend, streeploos, 

uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen. 

Belangrijk: 
Is geen voorraad artikel, minimale bestelhoeveelheid 
20 stuks.

Accessoires:
 Deuren voor verzamelunit
2 aluminium deuren voor verzamelunit met greepgat. 

Deuren worden in gesloten toestand door een 

magneet dichtgehouden.

Deuren voor 2-voudige verzamelaar, Bestelnr. 43 928
Deuren voor 3-voudige verzamelaar, Bestelnr. 43 927 

Afvalzakhouder
Aluminium buisframe met haak. Geanodiseerde, 

geklonken bodemplaat. Geanodiseerd, scharnierend 

deksel met handgreep. Opschriften op het deksel is 

mogelijk. 

Bestelnr. 43 931

















Afvalverzamelunit, 2-voudig en 3-voudig

Bestelnr. Uitvoering
Uit. maat 

(l × b × h, ca. mm)
Gewicht
(ca. kg)

43 921 2-voudig  700 × 610 × 950 13,5

43 922 3-voudig 1000 × 610 × 950 18,0

Verrijdbare Afvalverzamelunit in kastvorm, 
1-,2- of 3 voudig

Behuizing van staal. Grijs gemoffeld 

(volgens RAL 7040).

Voorzijde open met beweegbare plaat voor opschriften.

Ontworpen voor plaatsing onder de tafel.

4 rubberen zwenkwielen op de hoeken gemonteerd, 
∅ 50 mm.

Eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te manoeuvreren 

en eenvoudig te ledigen.

Belangrijk:
Zonder verzamelmiddel (bakken).

Op aanvraag ook leverbaar in aluminium 

(afname vanaf 30 stuks).















Afvalverzamelunit uit staal

Bestelnr. Uitvoering
Uit. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Gewicht
(ca. kg)

43 941 1-voudig  400 × 585 × 785 14,0

43 942 2-voudig  700 × 585 × 785 21,0

43 943 3-voudig 1000 × 585 × 785 27,0
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Afvalverzamelsystemen
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Afvalverzamelunit in kastvorm, 3 voudig  

Geschikt voor afvalbakken (PP of staal) 

à 60l en / of 60 liter afvalzakken.

Weerbestendige constructie uit plaatstaal, 

grijs gemoffeld (RAL 7040).

Geschikt voor buitengebruik.

Beschermend tegen regen d.m.v. terugvallende 

openingen en een schuin aflopend deksel.

Geleidingsprofiel en afvalzakhouder in de kast.

Uitgevoerd met 2 afsluitbare deuren en 

3 inwerp openingen met wegklapbare platen.

Opschriften aan de voorzijde mogelijk.















Aluminium geanodiseerde afvalemmer

Stabiel rand- en bodemprofiel.

Gladde zijwanden.

Stapelbaar.

Accessoires:
Geanodiseerde lichtmetalen aluminium deksel,

geschikt voor 40 747.

Bestelnr. 40 757









Afvalverzamelunit 3-voudig uit staal

Afvalemmer

Bestelnr.
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Gewicht
(ca. kg)

43 937 980 × 590 × 1000 48,0

Bestelnr.
 Inw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Inhoud 
(ca. l)

Gewicht 
(ca. kg)

46 084 300 × 264 × 493 39 2,6

40 747 300 × 300 × 500 45 3,0

Aluminium wagen met 3 legborden

Elk legbord is geschikt voor 1 kunststofbak 

van 600 × 400 mm of 2 kunststofbakken van 

400 × 300 mm.

Legbord belasting ca. 25 kg.

Een duwbeugel aan elke kopse zijde.

Opschriften aan de voorzijde van het vak mogelijk.

Wielen: 4 rubberen zwenkwielen op de hoeken gemon-

teerd, ∅ 100 mm, 35 mm breed, licht lopend, streeploos, 

uitgevoerd met kogellagers en afdekkappen.











Glasverzamelunit

Bestelnr.
Uitw. maten 

(l × b × h, ca. mm)
Legbordhoogte

(ca. mm)
Gewicht
(ca. kg)

43 924 720 × 520× 1155 160 / 590 / 1035 13,5
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Aluminium transportkist voor gegevensbeschermende 
afvalverwijdering

Stabiel rand- en bodemprofiel.

Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, 

voor meer stabiliteit.

Versterkt scharnierend deksel met briefopening 

van ca. 420 × 24 mm met veiligheidsstrip.

Spansluiting.

Duwbeugel.

Wielen: as met 2 rubberen wielen van, ∅ 200 mm.













Listingwagen

Bestelnr.
 Inw. maat 

(l × b × h, ca. mm)
Breedte uitw.

(ca. mm)
Inhoud
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

40 896 450 × 550 × 980 580 240 15,0

Overige accessoires

PE-box
Gesloten uitvoering, stapelbaar 

met buitenprofilering. Zijkanten 

met greepopeningen.

Type A (afb. 1)

Afmetingen (l × b × h): 

ca. 600 × 400 × 280 mm

Gewicht ca.: 2,5 kg

Bestelnr. 43 925

Type B (afb. 2)

Afmetingen (l × b × h): 

ca. 400 × 300 × 270 mm

Gewicht: 1,3 kg

Bestelnr. 43 926

PP-afvalbak met deksel (afb. 3)

Geschikt voor: 

43 941 – 43 943, 43 921, 43 922, 43 937

Afmetingen (l × b x h): 

ca. 550 × 280 × 580 mm

Gewicht ca.: 3,0 kg

Bestelnr. 43 923

Deksel voor PP-afvalbak
Kan 2 / 3 worden opengeklapt d.m.v 

scharnierverbinding.

Bestelnr. 43 933





















Stalen afvalbak
Als alleenstaande afvalbak of in combinatie 

met verzamelunit te gebruiken.

Gladde, gesloten en gelaste uitvoering, 

gemoffeld, rechthoekig, konisch met 

grepen aan de kopse zijde.

Geschikt voor: 

43 941, 43 942, 43 943, 43 937

Afmetingen (l × b x h): 

ca. 540 × 280 × 590 mm

Gewicht ca.: 8,0 kg

Bestelnr. 43 940

Typeplaatjes (afb. 4)

1 set etiketten, zelfklevend.
Met opschrift; bestaande uit telkens 

éénmaal: papier, restafval, bio-afval, glas, 

karton, folie, metaal, plastic / kunststof.

Afmetingen (l × b): ca. 220 × 75 mm

Bestelnr. 43 944

1 set etiketten, zelfklevend.
Met pictogrammen; bestaande uit telkens

éénmaal: restafval, papier / karton, glas, 

metaal, plastic / kunststof

Afmetingen (l × b): ca. 120 × 80 mm

Bestelnr. 43 945

Afvalzakken, blauw
1 doos á 10 rollen á 25 stuks, dikte 45µ.

Geschikt voor: 

43 923 en 43 940

Inhoud: 60 liter

Bestelnr. 43 830
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3001 87

3002 87

3004 87

3005 87

3006 87

3007 87

3008 81

3060 87

3062 80

40 500 33

40 501 33

40 502 33

40 503 33

40 504 33

40 505 33

40 506 33

40 551 48

40 552 48

40 553 48

40 554 48

40 555 48

40 558 75

40 559 75

40 564 19

40 564 UN 55

40 565 19

40 565 UN 55

40 566 19

40 566 UN 55

40 567 19

40 567 UN 55

40 568 19

40 568 UN 55

40 580 19

40 580 UN 55

40 607 49

40 608 49

40 609 49

40 623 80

40 626 22

40 627 22

40 628 34

40 631 72

40 633 75

40 634 78

40 635 72

40 644 79

40 645 79

40 646 79

40 647 79

40 650 78

40 654 72

40 661 78

40 666 84

40 667 84

40 669 84

40 673 84

40 674 75

40 675 72, 75

40 677 19

40 677 UN 55

40 678 19

40 678 UN 55

40 680 49

40 691 76

40 692 76

40 693 76

40 694 76

40 695 74

40 696 74

40 697 77

40 698 77

40 716 34

40 720 34

40 721 34

40 722 34

40 723 34

40 724 34

40 725 34

40 726 90

40 727 90

40 730 22

40 731 22

40 735 25

40 736 25

40 738 27

40 739 27

40 740 27

40 741 26

40 742 26

40 747 93

40 756 79

40 757 93

40 758 35

40 763 40

40 763 UN 58

40 764 40

40 764 UN 58

40 765 40

40 765 UN 58

40 766 40

40 766 UN 58

40 780 78

40 781 48

40 782 48

40 783 48

40 785 90

40 787 90

40 788 90

40 790 53

40 792 53

40 810 19

40 810 UN 55

40 830 23

40 831 23

40 832 23

40 833 23

40 834 23

40 835 19

40 835 UN 55

40 836 19

40 836 UN 55

40 837 19

40 837 UN 55

40 838 19

40 838 UN 55

40 839 19

40 839 UN 55

40 840 19

40 840 UN 55

40 841 19

40 841 UN 55

40 842 19

40 842 UN 55

40 843 19

40 843 UN 55

40 844 19

40 844 UN 55

40 845 19

40 845 UN 55

40 846 19

40 846 UN 55

40 847 19

40 847 UN 55

40 848 19

40 848 UN 55

40 849 19

40 849 UN 55

40 851 35

40 852 35

40 855 37

40 856 37

40 857 37

40 859 19

40 859 UN 55

40 864 22

40 865 22

40 866 22

40 872 47

40 873 47

40 874 47

40 875 19

40 875 UN 55

40 876 19

40 876 UN 55

40 887 80

40 888 80

40 889 80

40 896 73

40 890 86

40 891 85

40 893 85

40 895 73

41 701 41

41 702 41

41 703 41

41 704 41

41 705 41

41 706 41

41 708 53

41 709 53

41 710 47

41 711 47

41 712 47

41 841 47

43 752 46

43 753 46

43 754 46

43 755 46

43 756 46

43 757 46

43 758 46

43 759 46

43 760 46

43 761 46

43 762 46

43 763 46

43 764 46

43 765 46

43 766 46

43 767 46

43 768 46

43 769 46

43 770 46

43 771 46

43 772 46

43 815 38

43 816 38

43 817 38

43 830 94

43 831 60

43 832 60

43 845 38

43 846 38

43 847 38

43 860 24

43 861 24

43 862 24

43 863 24

43 864 24
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43 865 24

43 866 24

43 867 24

43 868 24

43 869 24

43 870 24

43 871 24

43 872 24

43 873 24

43 874 24

43 875 24

43 876 24

43 877 24

43 878 24

43 879 24

43 880 24

43 881 24

43 882 24

43 884 24

43 885 24

43 886 24

43 887 24

43 888 24

43 910 86

43 921 92

43 922 92

43 923 94

43 924 93

43 925 94

43 926 94

43 927 92

43 928 92

43 931 92

43 933 94

43 937 93

43 940 94

43 941 92

43 942 92

43 943 92

43 944 94

43 945 94

45 036 53

45 037 53

45 050 53

45 051 53

45 052 53

45 053 53

45 054 53

45 055 53

45 056 53

45 057 53

45 058 53

45 070 39

45 070 UN 63

45 073 39

45 073 UN 63

45 075 39

45 076 39

45 077 39

45 096 49

45 097 49

45 131 UN 57

45 133 UN 57

45 135 UN 57

45 137 UN 57

45 138 UN 57

45 141 UN 57

45 142 UN 57

45 144 UN 57

45 145 UN 57

45 146 UN 57

45 162 64

45 172 64

45 173 65

45 174 65

45 175 65

45 182 64

45 183 65

45 184 65

45 185 65

46 000 68

46 005 68

46 011 68

46 020 69

46 022 69

46 023 69

46 024 69

46 026 69

46 027 68

46 028 68

46 029 68

46 030 68

46 034 68

46 035 68

46 060 69

46 072 67

46 079 67

46 084 93

46 140 67

46 141 67

46 200 68

46 202 68

46 270 67

46 271 67

46 272 67

46 273 67

46 274 67

46 275 67

46 276 67

46 277 67

46 278 67

46 279 67

46 650 43

46 651 43

46 660 43

46 661 43

46 671 44

46 672 44

46 680 43

46 681 43

46 682 43

46 690 43

46 691 43

46 692 43

46 700 44

46 701 44

46 702 44

46 704 44

46 710 43

46 711 43

46 712 43

46 720 43

46 721 43

46 722 43

46 730 43

46 731 43

46 732 43

46 740 43

46 741 43

46 742 43

46 750 43

46 751 43

46 752 43

46 760 43

46 761 43

46 762 43

46 770 43

46 771 43

46 772 43

46 780 43

46 781 43

46 789 23

46 790 43

46 791 43

46 792 43

46 800 43

46 801 43

46 810 43

46 811 43

46 820 43

46 821 43

46 830 43

46 831 43

46 840 43

46 841 43

46 850 43

46 851 43

46 852 43

46 860 43

46 861 43

46 880 44

46 881 44

46 882 44

46 890 43

46 891 43

46 892 43

46 900 43

46 901 43

46 910 43

46 911 43

46 912 43

46 920 43

46 921 43

46 922 43

46 930 43

46 931 43

46 932 43

46 940 43

46 941 43

46 942 43

46 950 43

46 951 43

46 952 43

46 960 43

46 961 43

46 970 43

46 971 43

46 980 43

46 981 43

46 982 43

46 988 44

46 989 23

48 011 48

48 014 48

61 963 55

61 964 55

309 580 41

309 581 41

309 582 41

309 583 41

309 584 41

309 585 41

327 412 72

339 147 72, 75

342 856 60

342 971 60

357 001 26

357 976 26
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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Stand: 01-01-2003

Wij wijzen er op dat commerciële of persoonlijke gegevens die 
tijdens of in samenhang met onze handelsrelatie worden ver-
kregen van kopers / leveranciers of van derden, volgens de Wet 
op de Gegevensbescherming zullen worden verwerkt. 

1.) Voor alle orders gelden de hieronder vermelde leverings- 
en betalingsvoorwaarden. Voor afwijkingen van deze voor-
waarden is schriftelijke overeenkomst vooraf noodzakelijk.

2.) Alle onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten gelden 
pas als geaccepteerd, evenals alls mondelinge afspraken, als 
ze schriftelijk en in bindende vorm door ons worden beves-
tigd. De inkoopvoorwaarden van opdrachtgever verplichten 
ons tot niets, ook als wij deze niet uitdrukkelijk afwijzen.

3.) Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en beschrij-
vingen in zowel van Zarges als van derden afkomstige 
offertes, brochures, tekeningen, e.d. zijn vrijblijvend en zo 
nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene 
voorstelling en binden Zarges niet. Wijzigingen blijven 
voorbehouden. Alle offertes, tekeningen en andere docu-
menten zijn ons eigendom en hiervoor geldt het intellec-
tuele eigendomsrecht. Ze mogen niet toegankelijk worden 
gemaakt voor derden, dit geldt evenwel niet voor opdracht-
gevers, die onze producten in eigen naam en op eigen of 
rekening van derden als wederverkoper op de markt bren-
gen. Tekeningen en andere bescheiden, tot een aanbie-
ding of offerte behorend, dienen op verzoek van Zarges en 
steeds indien de opdracht niet wordt verstrekt, direct aan 
Zarges te worden geretourneerd. 

 Bij opdrachten tot vervaardiging van delen volgens mon-
ster of tekeningen wordt een speling van + / - 5 % van het 
aantal stuks voorbehouden. Voor aanvang van een serie-
productie wordt naar wens bij deze opdrachten een teke-
ning ter goedkeuring voorgelegd. 

 Indien in onze ordertekeningen geen toleranties of DIN-nor-
men  worden aangegeven, gelden de normen en toleran-
ties die in onze fabriek gebruikelijk zijn. 

 Speciale gereedschappen voor het uitvoeren van opdrach-
ten worden, indien niet anders is overeengekomen, tegen 
kostprijs in rekening gebracht en blijven eigendom van 
Zarges. Na uitvoering van de order worden de gereed-
schappen - indien niet anders vermeld - een jaar bij ons 
opgeslagen, zonder dat wij hiervoor een verplichting aan-
gaan jegens opdrachtnemer of hiervoor aansprakelijkheid 
accepteren. Na afloop van deze tijd worden de gereed-
schappen vernietigd. 

4.) De door Zarges genoemde prijzen zijn steeds gesteld in 
Euro’s, en gelden af fabriek Weilheim / Obb., Duitsland, 
exclusief verpakking en op risico van de opdrachtgever, 
voorzover niets anders schriftelijk is overeengekomen. 

  De overeengekomen prijzen zijn basisprijzen. Indien na de 
datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprij-
zen of andere prijsbepalende faktoren een verhoging van 
2% of meer mochten ondergaan, of indien door wijziging 
van een of meer van deze faktoren de marges van Zarges 
een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tenge-
volge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandig-
heden, dan is Zarges gerechtigd haar prijs aan te passen, 
zulks totdat levering aan de opdrachtgever heeft plaatsge-
vonden. Als wezenlijke wijziging wordt gezien, als de 
materiaalprijzen of andere prijsbepalende faktoren tot de 
genoemde dag met 2% of meer verhoogd worden of de bij 
ons gelden gemiddelde lonen met meer dan 2% worden 
verhoogd of verlaagd. 

  De prijzen gelden alleen als de uitvoering, zoals in onze 
offerte / orderbevestiging is beschreven, ongewijzigd blijft. 
Indien er vóór of tijdens de vervaardiging door wijziging 
van de documenten meerkosten of wijzigingskosten ont-
staan, dan worden deze bij de opdrachtgever voor controle 
bekend gegeven en dienen door hem te worden bevestigd. 

 Voorzover van onze zijde reeds vóór de facturering de 
levering al geheel of gedeeltelijk is geschiedt, geldt voor 
de bovengenoemde artikeeln de dag van de betreffende 
levering, in plaats van de dag van facturering.

5.) De kosten voor verpakkingen komen voor rekening van de 
opdrachtgever. Kisten, manden en dergelijke verpakkin-
gen worden voor 4 / 5 van de berekende prijs teruggeno-
men, als ze binnen een termijn van 4 weken in goede toe-
stand met de volledige inhoud aan verpakkingsmateriaal 
franco thuis aan ons worden geretourneerd. 

6.) Levering geschiedt op risico van opdrachtgever, ook indien 
levering franko huis is overeengekomen. Indien geen 
voorschriften voor de verzending worden gegeven, vindt 
deze plaats naar beste vermogen zonder verantwoorde-
lijkheid voor de gunstigste bevrachting. Voor de bereke-
ning zijn de bij het transport vastgestelde gewichten en 
aantallen uitslaggevend. 

 Bij vermissing, verwisseling en / of beschadiging tijdens 
het transport bestaat geen verplichting tot vervangende 
levering noch tot enigerlei (schade-) vergoeding voor 
winstderving, ontstane kosten voor het demonteren, mon-
teren, bewerken of repareren van beschadigde delen, 
noch tot terugname van de geleverde artikelen.

7.) De door Zarges opgegeven levertijden zijn steeds vrijblij-
vend en gelden derhalve slechts bij benadering en nimmer 
als fatale termijn als bedoeld in de Wet. De levertijd begint 
op de dag waarop alle details van de uitvoering duidelijk 
zijn vastgelegd en de contractpartners het eens zijn over 
alle voorwaarden van de levering. De levertijd heeft 
betrekking op de vervaardiging in de fabriek. Onvoorziene 
gebeurtenissen die buiten onze wil geschieden, zoals 
overmacht, oorzaken bij personeel van Zarges of toeleve-
ranciers van Zarges hieronder begrepen, leidt automa-
tisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met met 
zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.

8.) De vervaardiging geschiedt volgens de huidige stand van 
de techniek. Het materiaal wordt volgens de geldende 
DIN-voorschriften geselecteerd op hiervoor doeltreffende 
wijze en door dimensionering wordt de in de voorschriften 
verlangde draaglast gegarandeerd. 

 Voor speciaal vervaardigde producten volgens maatgeving 
van de opdrachtgever, geschiedt de vervaardiging volgens 
de erkende technische regels, echter wordt hiervoor door 
ons geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dooruit 
voortvloeiende gevolgen geaccepteerd. Wij zijn niet aan-
sprakelijk voor fouten die ontstaan uit de door de 
opdrachtgever voorgeschreven documenten en specifica-
ties (tekeningen, modellen en dergelijken). 

9.) Opdrachtgever die de geleverde producten niet binnen drie 
dagen na ontvangst op deugdelijkheid danwel geleverde 
hoeveelheden, maten en afwerking heeft gecontroleerd, 
wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te 
zijn gegaan. 6 maanden na levering is ook de aansprakelijk-
heid voor verborgen gebreken uitgesloten. 

 Opdrachtgever dient ons bij reclamaties de gelegenheid 
te geven te beproeven of deze gerecht zijn. Een reclamatie 
is niet mogelijk, indien zonder toestemming van de produ-
cent wijzigingen zijn aangebracht aan de gereclameerde 
leveringen. Tevens wordt voor reparaties en montage 
achteraf aan de apparaten geen aansprakelijkheid geac-
cepteerd. 

 Indien leverancier geen vervangend product kan leveren, 
heeft opdrachtgever het recht mindering in prijs of ruil te 
verlangen.  Verdergaande reclamaties zijn uitgesloten. 
Opdrachtgever kan wegens gebreken bij deelleveringen 
geen rechtsaanspraken maken wegens overige deelleve-
ringen. 

10.) Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk 
zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de 
opdrachtgever de totaalbedragen van de factuur respec-
tievelijk facturen te betalen binnen veertien dagen na 
de factuurdatum. Maatgevend voor de termijnstelling 
is  ontvangst van het geld op één van de rekeningen van 
de leverancier.

 Gereedschapskosten dienen bij levering van het uitval-
model direct zonder aftrek te betalen. 

 Betaling met wissels dient voor afsluiting van het koopcon-
tract te worden overeengekomen. De kosten van inning 
van cheques komen voor rekening van de opdrachtgever. 
Kosten van de verdiscontering en het intrekken draagt 
opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd open-
staande facturen te verrekenen met welke vordering dan 
ook op Zarges, noch is de opdrachtgever ten nadele van 
Zarges bevoegd beslag onder zichzelf te leggen. 

 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn 
heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim 
te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of inge-
brekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag 
der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, 
een en ander onverminderd de verder aan Zarges toeko-
mende rechten. 

11.) Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen 
door de opdrachtgever is Zarges bevoegd de overeen-
komst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) 
levering van producten en / of diensten op te schorten 
tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings) 
verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van 
verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
De opdrachtgever is verplicht om deze goederen geschei-
den op te slaan en deze te markeren. 

 Een be- of verwerking voert opdrachtgever voor ons uit, 
zonder dat hierdoor verplichtingen voor ons ontstaan. 
Terzake van natrekking (artikel 5:14 BW) en vermenging 
(artikel 5:15 BW) verplicht de opdrachtgever zich reeds 
nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door Zarges geleverde 
producten waarbij sprake kan zijn van natrekking respec-
tievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid 
van vermelde wetsbepalingen, de door Zarges geleverde 
producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de 
wet, zodat een zaak tengevolge van de natrekking of ver-
menging in totaliteit eigendom van Zarges wordt tot het 
moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting als 
bedoeld in lid 1 heeft voldaan.  De opdrachtgever zal de 
goederen als bewaarnemer voor ons met zorgvuldigheid 
bezitten. 

 De opdrachtgever is daarenboven niet gerechtigd om de 

bedoelde producten aan derden te (huur)verkopen, te ver-

huren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zeker-

heid, op welke wijze dan ook, te doen dienen danwel 

anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen 

zonder schriftelijke toestemming van Zarges. 

 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten 

wordt mits de producten zich in goede staat bevinden, en /of 

anderszins voor Zarges bruikbaar zijn- de opdrachtgever 

gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de 

branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terug-

neming, onverminderd het recht van Zarges met deze cre-

ditering te verrekenen alle op de opdrachtgever rustende 

financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) 

jegens Zarges, met inachtneming van hetgeen in artikel 12 

is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen. 

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan even-

tuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de ver-

zekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, 

 Voorzover betrekking hebbende op de in dit artikel 

bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot 

zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te 

doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies 

van de in dit artikel bedoelde producten treden in de 

plaats van de betrokken producten.

 Indien de waarde van de borgsomma meer dan 20% hoger is 

dan de uitstaande schulden, heeft de opdrachtgever het 

recht, de vrijgave van de borgsomma te verlangen. 

 Beslag van derden op de ingehouden goederen of de aan 

derden overgedragen vorderingen dient de opdrachtgever 

dadelijk bij overlegging van de betreffende documenten 

aan te tonen.  Kosten van interventie komen ten laste van 

de opdrachtgever. 

 Het geldend maken van het voorbehoud van eigendoms-

recht een verzoek om vrijgave volgens deze voorwaarden, 

gelden niet als verbreking van het contract. 

12.) Bijzondere technische levervoorwaarden voor allerlei 

soorten ladders en trappen. 

 De vervaardiging geschiedt met inachtneming van de nor-

men. Daarnaast wordt voldaan aan de voorschriften van 

de Wet over technische arbeidsmiddelen (wet op bescher-

ming van de machine) van de 24-06-1968 

 Hetzelfde geldt voor de Duitse Voorschriften ter Ongeval-

lenpreventie aangaande ladders en trappen BGV D 36 

(voorheen VBG 74) met inbegrip van de implementatiere-

gels en toelichtingen die door de beroepsverenigingen zijn 

vastgelegd, voorzover ze verplichtend zijn voor de fabrikant. 

 Wij voeren proeven in het kader van interne kwaliteitscon-

troles uit. Hiervan worden over het algemeen geen testcer-

tificaten uitgegeven. Indien een additionele keuring dient te 

worden uitgevoerd door een door opdrachtgever aangewe-

zen persoon, dan dienen bij de aanvraag en opdrachtgeving 

de volgende overeenkomsten te worden getroffen: 

 a)  Het benoemen van de bevoegde persoon

 b)  Soort van de uit te voering proef

 c)   Aantal van de proeven (hier kunnen richtwaarden 

 worden ingevoegd.)

 d)  Evtl. bijkomende vorderingen. 

 Over de gehouden proeven wordt door de betreffende 

bevoegde persoon een afleverings-certificaat uitgegeven. 

Indien er door de speciale keuringsproeven en statische 

berekeningen kosten ontstaan, komen die ten laste van de 

opdrachtgever. 

 Het gebruik van de ladders, trappen en dergelijke produc-

ten dient te geschieden conform het beoogde doel en, 

indien nodig, volgens de gebruiksaanwijzingen. Voor 

schade die voortvloeit door gebruik in strijd met het 

beoogde doel, wordt iedere vorm van aansprakelijkheid 

uitgesloten. Dit geldt tevens voor gevolgschade. De koper 

of gebruiker van een ladder, dienen de ongevallenvoor-

schriften van de beroepsvereniging en de van deze zijde 

geadviseerde uitvoeringsregels en toelichten in acht te 

nemen. 

13.) Bevoegde rechterlijke instantie is Weilheim / Obb. 

Het recht van de Duitse Bondrepubliek geldt. 

14.) Opdrachtgever en ondernemer mogen hun contractuele 

rechten uitsluitend in wederzijdse overeenkomst aan 

 derden overdragen.

15.) Het contract blijft ook wettelijk bindend, indien afzonder-

lijke punten van zijn voorwaarden van rechtswege 

 ongeldig zijn. 

  ZARGES GmbH

Vestiging: Weilheim / Obb., Duitsland

Gerecht van inschrijving :  München HRB 169642

ILN 40 03866 00000 5

  Bedrijfsleiding:  

Bernd Göpfert, Frank Haberstroh, Dieter Reis

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
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Bezoek ZARGES 
op Internet!

Uw direct contact met ZARGES:  www.zarges.nl

Onze Internet-site biedt u nog meer 
handige functies:

Merk- en vergelijkingsfunctie – maak een 

keuze uit diverse producten uit een lijst en 

vergelijk deze direct met elkaar.

Omvangrijke zoekfunctie – waarmee u snel 

en doelgericht uw gewenste producten en 

uw contactpersoon bij ZARGES kunt vinden.

Offertes aanvragen – vraag direct een 

offerte aan van de producten die u hebt 

gekozen.

Downloads – alle productcatalogi kunt 

u direct downloaden.

Meerdere talen – vanaf nu kunt u onder 

www.zarges.nl de productcatalogi voor 

logistieke producten en klimtechniek in 

meerdere talen bekijken.











Op www.zarges.nl vindt u alle 
details over ons productassortiment 
en over onze logistieke producten.

U vindt er o.a. alle actuele ontwikkelingen 
uit de branche, informatie over vakbeurzen 
en over ZARGES zelf.

Alles direct te bekijken: met maximaal 
drie muis klikken komt u van de homepage 
naar ieder gewenst thema.

99

27008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   9927008ZAR_LmS_NL_RZ.indd   99 20.02.2009   15:30:07 Uhr20.02.2009   15:30:07 Uhr



Id
e

n
t.

-n
r.

 1
7

0
N

L
.3

.0
9

.0
8

, 
e

e
-Z

A
R

0
8

2
7

0
  

  
T
e

c
h

n
is

c
h

e
 w

ij
zi

g
in

g
e

n
 v

o
o

rb
e

h
o

u
d

e
n

. 
A

a
n

g
e

g
e

ve
n

 m
a

te
n

 e
n

 g
e

w
ic

h
te

n
 z

ij
n

 b
e

n
a

d
e

ri
n

g
e

n
. 

S
ta

n
d

: 
D

a
tu

m
 v

a
n

 d
ru

k
. 
N

a
d

ru
k

, 
o

o
k

 g
e

d
e

e
lt

e
li

jk
, 
u

it
s
lu

it
e

n
d

 m
e

t 
to

e
s
te

m
m

in
g

 v
a

n
 d

e
 Z

A
R

G
E

S
 G

m
b

H
.

Uw direct contact met ZARGES

ZARGES BV 

Tel.: +31-(13) 52 31-130

Fax: +31-(13) 52 31-139

info@zarges.nl

www.zarges.nl  www.zarges.nl

→ Medical.Systems
 Planning, productie en instal-

latie van concepten en producten, 

afgestemd op de specifieke eigen-

schappen van de logistiek in

ziekenhuizen. Veilige en rationele 

bevoorrading van diensten en 

patiënten met medisch en techni-

sche producten, medicamenten, 

wasgoed en maaltijden, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

veiligheid van de goederenvoorbe-

reiding en waarbij hoge efficiëntie 

van de processen op de voorgrond 

staat.

 info@zarges.nl
Tel.:  +31-(13) 52 31-130
Fax:  +31-(13) 52 31-139

→ Klimtechniek
 Ladders, steigers, brugconstruc-

ties, montageliften en overige 

klimmaterialen voor de industrie, 

dienstverlenende sector, maar 

ook voor de bouw en privegebruik.

 info@zarges.nl
Tel.:  +31-(13) 52 31-130
Fax:  +31-(13) 52 31-139

→ Hi-tech containers
 Mitraset 19˝-elektronica 

behuizingen en overige verpak-

kingsoplossingen voor veelei-

sende applicaties op militair 

gebied, lucht- en ruimtevaart 

en elektronica.

 info@zarges.nl
Tel.:  +31-(13) 52 31-130
Fax:  +31-(13) 52 31-139
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