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ENERGOTYTAN SKYBOX
walizki systemowe
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Zasadniczą ideą kontenerów systemowych SKYBOX jest to, że poszczególne walizki 
mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia łatwego transportu. System zaczepów 
gwarantuje szybki i nieskomplikowany dostęp do poszczególnych kontenerów. Kontenery 
zaprojektowane są tak aby woda nie wnikała do wnętrza. Ze względu na wysoką jakość 
i niezwykłą wytrzymałość walizek kontenerowych przeznaczone są na profesjonalny rynek 
przemysłowy i laboratoryjny.

Walizki dostępne są w 3 rozmiarach, 
bez zawartości. Puste walizki można 
dodatkowo wyposażyć w cztery różne 
wkładki o różnych wielkościach prze-
gródek na narzędzia i drobne części.
Aby zapewnić maksymalną stabilność 
i wytrzymałość walizki wykonane 
są z materiału ABS, który cechuje się 
bardzo dużą odpornością na wysokie 
i niskie temperatury.
Przeprowadzono testy wytrzymałoś-
ciowe z pustymi i pełnymi walizkami 
w skrajnych warunkach pracy. Testy: 
uderzeniowe, nacisku oraz upadku 
z dużych wysokości udowodniły so-
lidność i niezawodność naszego pro-
duktu.
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Rys. 1. Rys. 2. Rys. 3.Test nacisku: waga obciąże-
nia 90 kg, brak uszkodzeń 
produktu.

Test uderzeniowy: młotek 3 kg, 
zrzucony z wysokości H = 2,0 m - 
brak uszkodzeń produktu

Test upadania: walizka pusta z wy-
sokości h = 2,0 m, pełna (5 kg) h = 
1,0 m: brak uszkodzeń produktu.

Skybox S

Skybox M

Plattform

Skybox XL

SKYBOX S, M, XL
Walizki wykonane z bardzo twardego i wytrzymałego materiału ABS

 � Składany i antypoślizgowy uchwyt transportowy
 � Solidne i niezawodne klamry zamykające
 � W zestawie pianka ochronna

Zawiera 
wkładkę z pianki

Tab. 1   Podstawowe parametry walizek SKYBOX

Model Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga [kg]

S 464 × 335 × 142 400 × 300 × 80 2,18

M 464 × 335 × 212 400 × 300 × 150 2,72

XL 464 × 335 × 362 400 × 300 × 312 3,86


