Diagnosewagens
direct van de fabriek!

Nieu

w
Afb. toont
ZETT-wagen met
optionele toebehoren
en specifieke
apparaten

ZETT-wagen
Basiswagen:
•

•

•
•
•

Stalen constructie, gelast, met kunststofwielkappen en stootrubbers op de wieldraagarmen
Plaatstalen tafelblad boven, met handvat en
kabeldoorvoer achter; oppervlak: ca. 480 x
465mm (BxD)
Plaatstalen dwarsverbinding onder, geschroefd
Alle stalen delen poeder gecoat
4 Zwenkwielen (Ø125mm), zwart waarvan 2
met rem

Standaardkleur:
Zijdelingse dragers in verkeersgrijs (RAL 7042);
overige componenten leigrijs (RAL 7015)

vanaf

€

279,Afb. toont
ZETT-Basis-wagen
met optionele
toebehoren

Afmetingen (ca.):
610 x 615 x 1.055 mm (BxDxH),
Binnenmaten
- tussen de dragers: 475 mm
- tussen dwarsverbinding en tafelblad: 820 mm

Kleur-optie‘s voor ZETT:
Geel (RAL 1023)
Groen (RAL 6018)
Rood (RAL 3020)
Blauw (RAL 5010)

www.diagnosexl.nl

Prijs excl. BTW; techn. wijzigingen voorbehouden. Drukkleuren kunnen afwijken af van de werkelijke kleuren! Levering zonder apparaten! Stand December 2016.

ZETT-Wagen :

Nie
uw

Hoofdafmetingen

Toebehoren
Elektro-set

Kabelhaken

6-voudige stekkerdoos met
schakelaar en
5 mtr. kabel

perfect voor
diagnose– en
meetkabels

Multihouder

Max. belasting: 10kg

Set van 2

Haken-set
4 verstelbare,
dubbele gereedschapshaken voor
systeemgaten

ca. 360 mm

Zwenkarm
passend op universeelhouder en op beeldschermen met VESA
75/100-bevestiging

Gemonteerd
op:

Beschermhoes
Ter bescherming van de
wagens incl.
apparaten

Universeel-houder
voor diagnose-apparaten,
tablet-PC, etc.,
in breedte, hoogte en diepte variabel:
max. B=440 mm, D=70 mm en H=340 mm

T-haken-set
Kunststof-T-knop met M6binnendraad, met montagemateriaal,
om bijv. kabel op te rollen
Set van 2

Technische wijzigingen voorbehouden. Toebehoren worden voor verzending deels los bijgeleverd! Drukkleuren kunnen afwijken af van de werkelijke kleuren!
Levering zonder apparaten! Stand December 2016.

Toebehoren
Extra legplank
Montage in onderstel; kan
met de kanten naar onder en
boven gemonteerd worden;
max. 7 stuks mogelijk

Nie
uw

Let op:
Deze legplank past niet in de
opbergbox!

Alle toebehoren op deze
bladzijde:
plaatstaal, poeder gecoat met
gladde structuur, mat,
kleur: leigrijs,
RAL7015

Box-schuiflade
3 Stuks/box mogelijk;
nuttige ruimte:
435 x 400 x 115 mm
(BxDxH)

Opbergbox
Toetsenbord-houder
Glijdt op box-schuiflade

2 Stuks / wagen mogelijk;
Bodem aan de onderkant
geschroefd, verstelbaar;
nuttige max-binnen-maten:
ca. 460 x 493 x 345 mm
(BxDxH)

Box-legplank
Montage in opbergbox; kan
met de kanten naar onder en
boven gemonteerd worden;
max. 2 st. mogelijk
Let op:
Deze legplank past niet in het
onderstel!

Box-achterwand
Met systeemgaten voor haken-set en
ronde uitsparing onder voor voedingskabel-toevoer; geschroefd

Technische wijzigingen voorbehouden. Toebehoren worden voor verzending deels los bijgeleverd! Drukkleuren kunnen afwijken af van de werkelijke kleuren!
Levering zonder apparaten! Stand December 2016.

DiagnosES
Aewal 21
9951 LL Winsum
Tel. 0595-854444
www.diagnosexl.nl

info@diagnosexl.nl
Bedrijfsgegevens:

Naam:

Voornaam:

Afdeling:
Tel.:

Hierbij bestellen wij:

Stuksprijs
Per stuk/set

(onder de hieronder aangegeven opdracht– en betalingsvoorwaarden)
Type

ZETT

Basisonderstel (voor PC/Laptop/Diagnose-apparaat) incl. tafelblad met handvat en
dwarstraverse onder.
Levering: kompleet gemonteerd, op wegwerppalet, met folie omwikkeld

Aantal

Totaal

€ 279,00
Stuks/sets
per wagen

Optie‘s en toebehoren
Afwijkende kleur
basisonderstel

geel (RAL1023)

rood (RAL 3020)

blauw (RAL 5005)

(Meerprijs voor ZETT-basisonderstel!)

Elektro-set

Stekkerdoos (zwart, 6-voudig, met schakelaar) met ca. 5 m kabel en trekontlasting
(voor kabeldoorvoer/bevestiging onder aan de wagen)

€ 21,50

Multihouder

Speciale plaathoeken voor montage aan buis; ideaal o.m. voor het bevestigen van stekkerdoos, set van 2 stuks

€ 15,90

Extra legplank

Voor montage in basisonderstel; kan met de kanten naar onder of boven gemonteerd
worden; plankmaat: ca. 475 x 445 mm (BxD)

€ 35,00

Opbergbox

Voor en achter open, legplank onder kan versteld en gedraaid worden (kanten naar boven
of onder); nuttige ruimte (BxDxH): ca. 460 x 490 x 345 mm
Montage-positie a.u.b. kiezen:
boven (direct onder handgreep)
onder

€ 99,00

Box-achterwand

Voor opbergbox, geschroefd

€ 27,50

Box-schuiflade

Nuttige ruimte: ca. 435 x 400 x 115 mm (BxDxH); max. 3 schuiflades/box mogelijk;
A.u.b. schuiflade-positie(s) kiezen:
- in BOVEN gemonteerde opbergbox:
boven
midden
onder
- in ONDER gemonteerde opbergbox :

groen (RAL 6018)

boven

midden

€ 37,50

€ 49,00

onder

Toetsenbordhouder

Glijdt op box-schuiflade; ruimte van de schuiflade volledig te benutten!
Alleen in combinatie met schuiflade mogelijk!

€ 26,00

Box-legplank

Plankmaat: ca. 460 x 490 mm (BxD); max. 2 stuks per box; bij 1 box-schuiflade nog maar
1 andere legplank, bij 2 schuiflades geen extra legplank mogelijk!

€ 35,00

Zwenkarm

Passend op universeel-houder en op beeldschermen met VESA 75/100;
3 gewrichten, op tafelblad draaibaar; kabeldoorvoer in de arm; kleur: wit

€ 67,00

Universeel-houder

Ideaal voor draagbare diagnoseapparaten en tablet-PCs;
Traploos verstelbaar / te gebruiken tot ca. B = 440 mm, D = 70 mm en d H = 340m
Montage direct op het tafelblad of aan de zwenkarm

€ 79,00

Kabelhaken

Ideaal voor diagnosekabels, meetpennen en triggertangen;
rechts / links / achter te monteren

€ 45,00

T-haken-set

Kunststof T-knop met M6-binnendraad; 2 stuks

€ 5,00

Haken-set

4 Stuks dubbele, verstelbare gereedschapshaken passend in de systeemgaten

€ 15,00

Beschermhoes

Materiaal: PP-vlies, donkergrijs; formaat: ca. 770 x 650 x 1.160 (BxDxH);

€ 20,00

Technische wijzigingen voorbehouden.
Stand: April 2019. Prijswijzigingen
voorbehouden.

Verzendkosten per ZETT-Wagen (niet invullen, wordt opgevraagd):

Totaalbedrag voor 1 wagen:
(kompleet gemonteerd)

Bestelaantal van deze wagen-uitvoering:

Datum:

Handtekening:

Opdracht– en betalingsvoorwaarden: Alle prijzen zijn excl. 21% BTW; de prijzen voor de optie‘s gelden alleen in combinatie met een wagen; aparte verzending van toebehoren op aanvraag; Levertijd van wagens in standaard-kleuren: 5-7 werkdagen; de factuur dient vooraf betaald te zijn.

