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Rozměry (ŠхHхV) 280х155х70 mm
Hmotnost -0,55 kg
Připevňuje se na perforovaný panel pracovního stolu
Fixační souprava: šroub М4х12 – 2 ks; přírubová mati-
ce М4 – 2 ks 
Balení - 1 ks: 
• Police panelu 280 280х155х70 mm, brutto 0,65 kg
(v tepelně smrštitelné fólii)

Rozměry (ŠхHхV) 0х0х80 mm
Hmotnost -0,23 kg (10 ks)
Připevňuje se na perforovaný panel pracovního stolu
Balení - 1 ks 
• Hák 80 140х105х45 mm, brutto 0,4 kg (10 ks)

Rozměry (ŠхHхV) 0х0х50 mm
Hmotnost -0,2 kg (10 ks)
Připevňuje se na perforovaný panel pracovního stolu
Balení - 1 ks 
• Hák 50 140х75х45 mm, brutto 0,3 kg (10 ks)

Rozměry (ŠхHхV) 315х34х87 mm
Hmotnost -0,45 kg
Připevňuje se na perforovaný panel pracovního stolu
Fixační souprava: šroub М4х12 – 2 ks; přírubová matice 
М4 – 2 ks
Balení - 1 ks 
• Držák šroubováků 315х34х87 mm, brutto 0,6 kg
 (v tepelně smrštitelné fólii)
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Použití nástrojových vozíků značně zjednodušuje práci mechaniků díky rychlému přístupu 
k potřebným nástrojům a materiálům. Nástrojové vozíky pro autoservisy a výrobní a ško-
licí dílny umožňuje optimální rozmístění nástrojů a jejich snadnou dosažitelnost v průběhu 
práce.
V současné době KMK, s.r.o. vyrábí dvě řady nástrojových vozíků:
Nástrojové vozíky Toollbox Standart
Nástrojové vozíky Toollbox Premium
Pro všechny modely nástrojových vozíků Toollbox Standart je možno jako příslušenství 
dodat:
• Pracovní desky z překližky  impregnované antiseptickou směsi
• Gumové podložky do zásuvek
příslušenství pro všechny modely nástrojových vozíků Toollbox Premium obsahuje:
• Police panelu o šířce 280 mm 
• Držák klíčů, držák šroubováku, dvě varianty háčků o délce 50 a 80 mm
• Gumové podložky do zásuvek
Nástrojové vozíky mají osvědčení TC č. RU D-RU.АU04.В.24335 o splnění požadavků tech-
nických předpisů celní unie TR TC 025/2012 „O bezpečnosti nábytku“.

NÁSTROJOVÉ VOZÍKY ŘADY TOOLLBOX STANDART

NÁSTROJOVÉ VOZÍKY ŘADY TOOLLBOX PREMIUM

NÁSTROJOVÉ VOZÍKY ŘADY TOOLLBOX PREMIUM 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Řada ToollBox Standart

Nástrojové vozíky řady ToollBox standart se vyrábějí ve verzích s různým počtem zásuvek ve 
třech standardních výškách a také ve verzi bez zásuvek.
Korpus nástrojového vozíku se zásuvkami je vyroben nerozebíratelným svařovaným spojem z 
oceli 1,0 mm.
Korpus je upevněna na čtyřech pogumovaných kolech, dvě otočnými a dvěma neotočnými, z 
nichž jedno je vybaveno brzdou.
Na boční straně korpusu je umístěno držadlo pro pohyb s vozíkem. 
Horní část konstrukce s přihrádkami pro umístění malých předmětů je uzavřena plastovým 
krytem 
Volitelná výbava – deska z překližky, impregnovaná antiseptickou látkou, namísto plastového 
krytu.
Korpus nástrojového vozíku bez zásuvek je vyroben ze 1,0 mm oceli a je rozebíratelný. Horní 
část korpusu je vybavena gumovou podložkou namísto plastového krytu. Vozík má prostřední 
polici s gumovou podložkou.
Ve svislých nosnících korpusu ve verzi se zásuvkami jsou instalovány pevné podpěry, které 
zabraňují vypadnutí naplněných zásuvek při naklonění korpusu směrem vysunutí zásuvek, a 
také při náhlém vysunutí zásuvek do krajní polohy „k sobě“.
Zásuvky vozíku se zamykají pomocí mechanismu centrálního zámku a mohou být uzamčené 
visacím zámkem. 
Zásuvky se vysouvají pomocí teleskopických kuličkových vodítek (např. rozloženého ložiska) 
s upevněním na úchytech. Díky upevnění vodítek na úchytech nevyčnívají částí nýtů na vnitř-
ních plochách zásuvek, co je důležité při použití dokoupených vložek pro uložení nástrojů do 
zásuvky.
Rozměry zásuvek jsou vhodné pro dokoupené vložky pro nástroje téměř všech jako například 
King Tony, Gedore, Polar, Jonesway, Force, Unior, Sonic a dalších.
Maximální rozložené zatížení zásuvky je 45 kg. 
Nástrojové vozíky řady ToollBox mají podobný design jako pracovní stoly řady ToollBox a v 
modré variantě jsou vhodné pro konstrukci pracovních stolů řady Work.
Nástrojové vozíky ve verzi bez zásuvek se dodávají demontované. Nástrojové vozíky se zá-
suvkami ve všech provedeních se dodávají smontované.

Hlavní rozměry

Vnitřní rozměry zásuvky
580x420 mm

Varianty vybavení

1 zásuvka, výška 292 mm
1 zásuvka, výška 144 mm
2 zásuvky, výška 70 mm

3 zásuvky, výška 144 mm
2 zásuvky, výška 70 mm

2 zásuvky, výška 144 mm
4 zásuvky, výška 70 mm

1 zásuvka, výška 144 mm
6 zásuvky, výška 70 mm

8 zásuvek, výška 70 mm

Plastový kryt

Teleskopická vodítka Závěs pro zámek
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Vybavení - 9 zásuvek (1 střední, 8 malých)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -93,6 kg
Balení - 1 ks
•TBP-9 1040х590х1010 mm, brutto 102,7 kg

Vybavení - 10 zásuvek (10 malých)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -96,9 kg
Balení - 2 ks 
• TBP-10 1040х590х1010 mm, brutto 102,7 kg
• TBP-10 Příslušenství 490х200х105 mm, brutto 3,3 kg

Příslušenství nástrojových vozíků ToollBox Premium

Pro všechny modely nástrojových vozíků Toollbox Premium je k dispozici následující 
příslušenství:
• Police panelu o šířce 280 mm 
• Držák klíčů
• Držák šroubováků
• Háčky o délce 50 a 80 mm
• Gumové podložky do zásuvek

Rozměry (ŠхHхV) 82х36х250 mm
Hmotnost - 0,3 kg
Připevňuje se na perforovaný panel pracovního stolu
Fixační souprava: šroub М4х12 – 2 ks; přírubová matice М4 – 2 ks
Balení - 1 ks 
• Držák klíčů 82х36х250 mm, brutto 0,4 kg
 (v tepelně smrštitelné fólii)
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VARIANTY NÁSTROJOVÝCH VOZÍKŮ ŘADY TOOLLBOX PREMIUM

Vybavení - 4 zásuvky (2 velké, 2 malé)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -76,5 kg
Balení - 1 ks 
• TBP-4 1040х590х1010 mm, brutto 85,6 kg

Vybavení - 5 zásuvek (1 velká, 2 střední, 2 malé)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -80,1 kg
Balení - 1 ks 
• TBP-5 1040х590х1010 mm, brutto 89,2 kg

Vybavení - 6 zásuvek (4 střední, 2 malé)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -83,7 kg
Balení - 1 ks
• TBP-6 1040х590х1010 mm, brutto 92,8 kg

Vybavení - 7 zásuvek (3 střední, 4 malé)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -87 kg
Balení - 1 ks
• TBP-7 1040х590х1010 mm, brutto 96,1 kg

Vybavení - 8 zásuvek (2 střední, 4 malé)
Rozměry (ŠхHхV) 1022х570х1434 mm
Hmotnost -90,3 kg
Balení - 1 ks
• TBP-8 1040х590х1010 mm, brutto 99,4 kg
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VARIANTY NÁSTROJOVÝCH VOZÍKŮ ŘADY TOOLLBOX STANDART

Vybavení – bez zásuvek 
Barva - modrá (RAL 5005)
Rozměry (ŠхHхV) 770х465х855 mm
Hmotnost -23 kg
Balení - 1 ks:
• TBS-0 830х505х145 mm, brutto 23,7 kg

Vybavení - 4 zásuvky (1 velká, 1 střední, 
2 malé)
Barva - oranžová (RAL 2008) 
nebo modrá (RAL 5005)
Rozměry (ŠхHхV) 790х468х800 mm
Hmotnost -38,7 kg
Balení - 1 ks:
• TBS-4 755х490х675 mm, brutto 40,5 kg

Vybavení - 6 zásuvek (2 střední, 4 malé)
Barva - oranžová (RAL 2008) nebo modrá 
(RAL 5005)
Rozměry (ŠхHхV) 790х468х800 mm
Hmotnost - 44,5 kg
Balení - 1 ks:
• TBS-6 755х490х675 m, brutto 46,3 kg

Vybavení - 8 zásuvek (8 malých)
Barva - oranžová (RAL 2008) nebo modrá (RAL 
5005)
Rozměry (ŠхHхV) 790х468х800 mm
Hmotnost - 53,3 kg
Balení - 2 ks:
• TBS-8 755х490х675 mm, brutto 51,9 kg
• TBS-8 Příslušenství 490х200х105 mm, 
brutto 3,5 kg

Vybavení - 7 zásuvek (1 střední, 6 malých)
Barva - oranžová (RAL 2008) nebo modrá 
(RAL 5005)
Rozměry (ŠхHхV) 790х468х800 mm
Hmotnost - 47,3 kg
Balení - 1 ks:
• TBS-7 755х490х675 mm, brutto 49,1 kg
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Řada ToollBox PREMIUM

Nástrojové vozíky řady ToollBox premium jsou vyráběny v několika verzích s různým počtem 
zásuvek ve třech standardních výškách. 
Zpevněná konstrukce nástrojových vozíků řady ToollBox premium je vyrobena z oceli 1,5 mm 
a ocelové profilové trubky 30x30 mm. Výška konstrukce umožňuje umístit maximálně 10
zásuvek.
Korpus je připevněn na čtyři pogumovaná ,dvě neotočná  a dvě otočná, z nichž jedno je vy-
baveno brzdou.
Na boční straně korpusu je umístěno držadlo pro pohyb s vozíkem. 
Horní část konstrukce s přihrádkami pro umístění malých předmětů je uzavřena plastovým 
krytem. Obvod spodní části vozíku je vybaven protinárazovou ochranou. 
Ve svislých nosnících korpusu ve verzi se zásuvkami jsou instalovány pevné podpěry, které 
zabraňují vypadnutí naplněných zásuvek při jejich náhlém vysunutí do krajní polohy „k sobě“.
Zásuvky vozíku se zamykají pomocí mechanismu centrálního zámku a mohou být uzamčené 
visacím zámkem. 
Každá zásuvka nástrojového vozíku je chráněna před spontánním vysunutím mechanismem, 
který blokuje zásuvku v poloze „zavřeno“ a odemčením pomocí ručního tlačítka.
Zásuvky se vysouvají pomocí teleskopických kuličkových vodítek (např. rozloženého ložiska) 
s upevněním na úchytech. Díky upevnění vodítek na úchytech nevyčnívají částí nýtů na vnitř-
ních plochách zásuvek, co je důležité při použití dokoupených vložek pro uložení nástrojů do 
zásuvky.
Rozměry zásuvek jsou vhodné pro dokoupené vložky pro nástroje téměř všech výrobců jako 
například King Tony, Gedore, Polar, Jonesway, Force, Unior, Sonic a dalších.
Maximální rozložené zatížení zásuvky je 45 kg.
Na bočních stěnách vozíku jsou instalovány kapsy na odpad a drobné předměty.
Do zadní stěny vozíku je zabudován skládací perforovaný panel, který umožňuje snadnou in-
stalaci různých polic, držáků a háčků pro nástroje (kleště, klíče, šroubováky, elektrické nářa-
dí atd.).
Nástrojové vozíky řady ToollBox premium se vyrábějí i v pevném provedení jako součást pra-
covních stolů řady ToollBox.
Nástrojové vozíky se dodávají smontované.
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Hlavní rozměry

Plastový kryt

Perforovaný panel
v pracovní poloze

Držák

Závěs pro visací 
zámek

Plastová podložka

Plastový kryt
Velká kapsa

Perforovaný panel ve sklopené poloze

Vnitřní rozměry zásuvky
580x420 mm

1 zásuvka, výška 292 mm
2 zásuvka, výška 144 mm
2 zásuvky, výška 70 mm

2 zásuvky, výška 292 mm
2 zásuvky, výška 70 mm

4 zásuvky, výška 144 mm
2 zásuvky, výška 70 mm

3 zásuvky, výška 144 mm
4 zásuvky, výška 70 mm

2 zásuvky, výška 144 mm
6 zásuvek, výška 70 mm

1 zásuvka, výška 144 mm
8 zásuvek, výška 70 mm

10 zásuvek, výška 70 mm
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