
 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!



5 jaar 
garantie

Elektro-vakkenkasten 
«Outdoor»
E-mobiliteit zonder grenzen
Voor het opladen van e-bike-accu’s en nog veel meer...

Uiterst stabiel
door een gelaste behuizing van elektrolytisch gegalvaniseerd 
plaatstaal en dubbelwandige, vanzelf sluitende deuren met 
deuropeningsbegrenzer

Uitstekend bestand tegen vuil
hoogwaardige poederlak van polyesterhars met hoge  
licht- en weerbestendigheid, omkasting en elektrische  
componenten beschermd tegen spatwater (IP44 conform 
DIN EN 60529), schuin dak met uitstekende regenbescher-
ming aan de voorkant

Doordachte ventilatie
door geïntegreerde warmteafvoer en passieve 
ontluchting per vak

Perfect kabelmanagement 
met beveiligde bekabeling, voeding door de klant via  
een aardkabel, toegang in de sokkel in een waterdichte  
verdeelbox (IP65), dak en linker zijwand als opening voor 
revisie afneembaar (vastgeschroefd), opening voor revisie 
in het onderste vak incl. verdeeldoos in de sokkel

Overtuigende veiligheid
CE-conform

Veilige vergrendeling
met veiligheidsslot, muntslot of kassaslot 
(andere sluitsystemen op aanvraag)



 

FR, BE X 85.354.+++

FR, BE X 85.357.+++

FR, BE X 85.360.+++

E-mobiliteit

E-bike-oplaadstation IP 44 Outdoor

Uitvoering elektrisch Cilinderslot Muntslot Kassaslot Art.-nr.

RAL 7035 / RAL 7035
Art.-nr. .495

RAL 9006 / RAL 9006
Art.-nr. .497

RAL 5012 / RAL 5012
Art.-nr. .494

RAL 7035 / RAL 5012
Art.-nr. .498

RAL 7035 / NCS 6502
Art.-nr. .499

Afm. behuizing: 
Breedte 600 x diepte 500 x 
hoogte 2095/2000 mm

Grootte per vak: 
Breedte 500 x diepte 470 x hoogte 435 mm

Bruikbaar formaat per vak:  
Breedte 370 x diepte 470 x hoogte 370 mm

Uitrusting per vak:
 2 x 220 V-contactdoos incl. afdekking
 1 x aardlekschakelaar (FI)
 1 x stroomonderbreker (LS)

Info
De eisen van de klant met betrekking tot de stroom-
voorziening die voor het gebruik noodzakelijk zijn, 
vindt u in onze handleiding voor de montage en inbe-
drijfstelling. De desbetreffende werkzaamheden mogen 
uitsluitend door een gecertificeerd elektrotechnisch 
bedrijf worden uitgevoerd.

https://www.mva.be/nl/prijsaanvraag
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 +Hoogwaardige, gelaste 
staalplaatconstructie
Omkasting met 150 mm  
hoge sokkel

Massief plaatstalen deuren 
voor een betere stabiliteit en  
veiligheid rondom gerolde, rechts 
aangeslagen vleugeldeuren met 
convex paneel

Deuren met lagering  
met draaipen 
sluiten vlak met de omkasting, 
openingshoek ca. 110 graden

 Vakken met elektriciteits
voorziening
Het product wordt volledig bekabeld 
en bedrijfsklaar geleverd (Plug+Go)

Stroomvoorziening meegeleverd
Werkspanning van de elektrische  
installatie: 230 V, 50 Hz. Maximale  
belasting van 3000 W niet overschrijden

Doordachte ventilatie
optimale luchtcirculatie door ventila-
tiesleuven aan voor- en achterkant

Veilige vergrendeling
met Key Lock-sluitsysteem (verschillende 
sleutels) of afsluiting met hangslot  
(overige sluitsystemen op aanvraag)

Kluisjeskast voor  
gebruik in openbare ruimten
het Key Lock-sluitsysteem is  
standaard voorzien voor gebruik  
in openbare ruimten

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

op aanvraag

Elektro-vakkenkasten 
«Indoor»
Voor accu’s van e-bikes, smartphones, tablets, laptops, BDE-apparaten, 
accugereedschap en nog veel meer…

5 jaar 
garantie

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



415 582 1790 4 400 × 500 × 400 85.275.+++

810 582 1790 8 400 × 500 × 400 53.072.+++

1205 582 1790 12 400 × 500 × 400 53.073.+++

.502 .501

 E-kast met vakken voor e-bike-accu’s
Per vak is een gebruiksklare energiemodule ingebouwd met twee stopcontacten (230 V). Het draagvermogen per vak bedraagt 25 kg.

Art.-nr. Art.-nr. Art.-nr.

Behuizing: duifblauw, NCS 4040 
Deuren: lichtblauw, NCS 1060

Behuizing: antracietgrijs, RAL 7016 
Deuren: lichtgrijs, RAL 7035

Breedte  
mm

Diepte  
mm

Hoogte  
mm

Aantal  
vakken

Afm. per vak 
(B × D × H) mm

FR 
Art.- nr.

Voor iedere behoefte het bijpassende sluitsysteem

Cilinderslot
(Standaard)

RFID/Code Lock
(elektronisch, op aanvraag)

Hangslot
(op aanvraag)

Muntslotje
(op aanvraag)

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden:

85.275.+++ 53.072.+++ 53.073.+++

https://www.mva.be/nl/prijsaanvraag


Elektro- 
garderobekasten
Te gebruiken als kapstok met stroomaansluiting of 
oplaadstation voor e-scooters

 Omkasting
Stabiele, hoogwaardig gelaste staalconstructie

 Maximale stabiliteit
en een draagvermogen van de omkasting tot 500 kg

 Optimale hygiëne 
dankzij gladde kolombodem zonder opstaande randen voor 
een grondige reiniging van de kolommen

 Praktische binneninrichting 
met hoedenplank, handdoekhouder en kledingstang met steeds 
drie verschuifbare kledinghaken voor elke kolom

Bescherming tegen corrosie en vervuiling 
door gepoedercoate en verzinkte sokkel

 Veilig afsluitbaar 
met sluitsysteem Key Lock verschillend sluitend of 
afsluiting met hangslot (andere sluitsystemen op 
aanvraag)

 Doordachte ventilatie 
met ventilatiesleuven boven- en onderaan 
de omkasting

 Elektriciteitsvoorziening per kolom 
Landspecifieke elektriciteitsvoorziening met 
2 contactdozen 230 V. 

 Levering bedrijfsklaar
De kast wordt volledig bekabeld en bedrijfsklaar 
geleverd (Plug and Go)

Info
Voldoet aan de volgende gestelde  
normen: Laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, EMV-richtlijn 2014/30/EU, 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU,  
CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012

5 jaar 
garantie

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



.502 .501

 
 

 
  

600 FR&BE 2 × 230 V

 
 

 
  

900 FR&BE 2 × 230 V 98.471.+++

 
 

 
  

1000 FR&BE 2 × 230 V 85.328.+++

Hoogte 1800 × diepte 500 mm

2 kolommen breedte 300 mm in de uitvoering:
1 × massief stalen vleugeldeur
1 × hoedenplank
1 × garderobestang met 3 haken

3 kolommen breedte 300 mm in de uitvoering:
1 × massief stalen vleugeldeur
1 × hoedenplank
1 × garderobestang met 3 haken

2 kolommen 300  met elk 
2 contact- dozen 230 V

3 kolommen 300  met elk 
2 contact- dozen 230 V

Elektro-garderobekasten
Niet geschikt als kast voor elektrische scooters

Laadstation voor e-scooters
Ook geschikt als elektrische garderobekast

Behuizing: duifblauw, NCS 4040 
Deuren: lichtblauw, NCS 1060

Behuizing: antracietgrijs, RAL 7016 
Deuren: lichtgrijs, RAL 7035

Breedte 
mm

Aansluiting 
Type

Aantal contact-
dozen Art.nr.

op aanvraag

Breedte 
mm

Type aanslui-
ting

Aantal contact-
dozen Art.nr.

Hoogte 1700 × diepte 500 mm

2 kolommen breedte 300 mm in de uitvoering:
1 × massief stalen vleugeldeur
1 × hoedenplank
1 × garderobestang met 3 haken
1 × houder met klittenbandsluiting aan de achterwand 
1x oprijplaat

Breedte 
mm

Aansluiting 
Type

Aantal contact-
dozen Art.nr.

Info
Alleen geschikt voor opvouw-
bare e-scooters / scooters
Breedte max. 420 mm /  
diepte max. 450 mm

2 kolommen 500  met elk 
2 contact- dozen 230 V

E-mobiliteit

https://www.mva.be/nl/prijsaanvraag
https://www.mva.be/nl/prijsaanvraag
https://www.mva.be/nl/prijsaanvraag
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5 jaar 
garantie

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

Standaardkleuren:

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 prijskwaliteitverhouding.

Kwaliteit
De Thur Metall schuifladekast van hoogwaardig plaatstaal en 
de bijpassende werkbanken behoren in industrie en nijverheid 
tot de favorieten. Van montage hallen 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 werk bankbladen en elektronische onderdelen 
geldt een garantietermijn van 1 jaar.

Gecertificeerde productie
De fabricage van de producten van Thur Metall 
is gebaseerd op de volgende normen: 
ISO 9001:2015: Kwaliteitsmanagement 
ISO 14001:2015: Milieumanagementsysteem 
ISO 45001: Arbeidsbeschermings- en  
gezondheidsmanagementsysteem.

Hoogwaardige oppervlakken
dankzij de modernste poedercoatingtechniek voor 
hoge slijtvastheid.

Lichtblauw  
NCS S 1060-R80 B

Duifblauw  
NCS S 4040-R70 B

Vuurrood 
RAL 3000

Robijnrood  
RAL 3003

Ultramarijnblauw 
RAL 5002

Briljantblauw  
RAL 5007

Lichtblauw  
RAL 5012

Turquoise  
RAL 5018

Resedagroen 
RAL 6011

Duifgrijs  
NCS S 4502-B

Antracietgrijs  
RAL 7016

Verkeersgeel 
RAL 1023

Lichtgrijs  
RAL 7035

Helderwit  
RAL 9010

Zwart  
NCS S 9000-N

Kleurcombinaties:

Wilt u het nog individueler? Dan kunt u ook uw eigen 
combinatie van twee standaardkleuren samenstellen. 
Zonder toeslag. Andere kleuren: prijzen op aanvraag.

Omkastingen / frames: antracietgrijs, RAL 7016 
Fronten / deuren: lichtgrijs, RAL 7035

Omkastingen / frames: duifblauw, NCS S 4040-R70 B 
Fronten / deuren: lichtblauw, NCS S 1060-R80 B

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.
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