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Complete e-mobiliteit 
met laadkast voor e-bike, 
e-scooter en co.
Laadstation, kast met kluisjes, persoonlijke safe: drie functies 

gecombineerd in een enkele kast. Typisch Thur Metall! 

ww.thurmetall.com 



Elektrokasten 
de nieuwste generatie 
voor accu's van e-bikes, e-scooters, smartphones, tablets, laptops, 

BDE-apparatuur, accugereedschap en nog veel meer ... 

0 Veilig afsluitbaar
met verschillende cilindersloten. 

0 Elektrisch systeem van de vakken
2 stopcontacten / vak (230 V; stekkertypes: Schuko, FR, 

Alie vakken kunnen met een groepssleutel, 
ondanks het andere slot, geopend warden. 

C H  of GB). Levering met complete bedrading en gebruiksklaar 
volgens het «Plug+Go»-principe. 

0 Uitgekiende ventilatie
Optimale luchtcirculatie door aan de voor- en/of achterkant 
aangebrachte ventilatieopeningen 

0 Plaatstaal deuren
Voor vergroting van de stabiliteit en de inbraakpreventie 
compleet gerolde, rechts sluitende vleugeldeuren met 
geluiddempende profielrubbers. 

0 Hoogwaardig gelaste staalconstructie
Behuizing van de e-kast met kluisjes op een 150 mm hoge 
sokkel als bescherming tegen verontreiniging. 

0 Stroomverzorging ter plaatse
Bedrijfsspanning van de elektrische installatie 230 V 50 Hz. 
Max. capaciteit van 3000 W niet overschrijden. 

0 Voldoet aan de volgende wettelijke vereisten
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, 
EMC-richtlijn 2014/30/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, 
SN SEV 1011.2009/A1:2012 

Voor iedere behoefte het bijpassende sluitsysteem 

Cilinderslot 
(Standaard) 

CE 

RFID-/Code Lock 
(elektronisch, op aanvraag) 

LIGHT 
:x: 

1:i: 

Hangslot 
(op aanvraag) 

Muntslotje 
(op aanvraag) 

De ruimten waarin de kasten zijn opgesteld, 
moeten met een centraal brandalarm bewaakt zijn 

� 





De toepassing van hoogwaardige materialen, de mo
dernste machinetechnologie evenals milieuvriendelijke 
fabricageprocessen, permanente kwaliteitscontrole en 
een bijzonder gemotiveerd team van medewerkers 
garanderen duurzaamheid in een tijdloos mooi design 
voor een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. 

Kwaliteit 
De Thur Metal! schuifladekast van hoogwaardig plaatstaal en 
de bijpassende werkbanken behoren in industrie en nijverheid 
tot de favorieten. Van montagehallen tot garages, van onder
zoekslaboratoria tot musea en ziekenhuizen, van magazijnen 
voor kleine onderdelen tot showrooms: Thur Metall bewijst zijn 
waarde overal waar gereedschappen, opslaggoederen en kleine 
onderdelen veilig, ruimtebesparend, overzichtelijk en grijpklaar 
binnen handbereik moeten zijn. 

5 jaar garantie 
Op onze kwaliteitsproducten kunt u vertrouwen. Daarom bieden 
wij onze klanten op het volledige TM-Line-programma 5 jaar 
garantie. Voor werkbankbladen en elektronische onderdelen 
geldt een garantietermijn van 1 jaar. 

Gecertificeerde productie 
De fabricage van de producten van Thur Metal! 
is gebaseerd op de volgende normen: 
ISO 9001 :2015: Kwaliteitsmanagement 
ISO 14001 :2015: Milieumanagementsysteem 
OH SAS 18001 :2007: Arbeidsbeschermings- en 
gezondheidsmanagementsysteem. 

Hoogwaardige oppervlakken 
dankzij de modernste poedercoatingtechniek voor 
hoge slijtvastheid. 

Verkoop uitsluitend via de vakhandel. 

Editie 2020 

E-mobiliteit

Alie in diverse kleuren aangeboden producten zijn 
zonder toeslag verkrijgbaar in 15 standaardkleuren en 
2 kleurcombinaties. De driecijferige kleurcode is onder
deel van het bestelnummer (bv .. 876). Bij uw bestelling 
vult u het artikelnummer aan met de gewenste kleurcode 
(bv. 82.034.876). 

Standaardkleuren: 

Llchtblauw 
.966 

Verkeersgeel 
NCS S 1060-RSO B RAL 1023 

-
Lkhtblauw 

-
Vuurrood

RAL 5012 RAL 3000

-
Duifblauw 

-
Robijnrood

NCS S 4040-R70 B RAL 3003

-
Ult@ma!ljnblauw 

� 
Helderwit

RAL 5002 RAL 9010 

-
Briljantblauw 

.020 
Lichtgrijs 

RAL 5007 RAL 7035 

-
TUJquoise 

-
Duifgrijs

RAL 5018 NCS S 4502-B

-
Resedagroen 

-
Antracietgrijs

RAL 6011 RAL 7016

-
Zwart
NCS S 9000-N

Kleurcombinaties: 

Omkastingen /frames: 
Fronten / deuren: 

Omkastingen /frames: 
Fronten / deuren: 

duifblauw, NCS S 4040-R70 B 
lichtblauw, NCS S 1060-R80 B 

antracietgrijs, RAL 7016 
lichtgrijs, RAL 7035 

Wilt u het nag individueler? Dan kunt u oak uw eigen 
combinatie van twee standaardkleuren samenstellen. 
Zander toeslag. Andere kleuren: prijzen op aanvraag. 




