ORSY MOBIL:
VAŠA DIELŇA
NA KOLESÁCH
®

Zariadenia na uskladnenie a prepravu náradia a materiálu,
pre úžitkové vozidlá značky Peugeot

VŠETKO OD JEDNÉHO
DODÁVATEĽA
A VEĽA VÝHOD PRE VÁS
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ORSY®MOBIL PRE PEUGEOT

Najvyššia kvalita z vlastného vývoja a výroby.
Kvalita našich zariadení vozidiel má viacero aspektov. Jedným z nich
je dlhá životnosť, ďalšími sú ergonómia a maximálna efektivita. K tomu
možno okrem iného pripočítať nízku hmotnosť pri vysokej stabilite.
Výsledkom je systém, ktorý vám vašu prácu v teréne podstatne uľahčí,
môžete sa naň vždy spoľahnúť a bude vám slúžiť dlhé roky. Taký je
ORSY®mobil - vaša profesionálna dielňa na kolesách.

Kompetentné poradenstvo a 3D plánovanie.
Naši obchodní zástupcovia a ORSY®mobil špecialisti sú špeciálne
školení pre najrôznejšie odvetvia. Vďaka ich vedomostiam, skúsenostiam
a najmodernejšiemu plánovaciemu softvéru vám dokážeme zariadenie
vozidla rýchlo a jednoducho prispôsobiť vašim individuálnym
požiadavkám. ORSY®mobil zariadenia sú tak oveľa viac než len
„skladové regály na kolesách“, sú to do detailu premyslené systémy.

Bezpečnosť je na prvom mieste.
Vieme, že ako vodič dodávky s ťažkým materiálom sa samozrejme chcete
cítiť bezpečne. V našich zariadeniach vozidiel ste vy i vaši zamestnanci
na prvom mieste. Dbáme na to, aby prepravovaný náklad bol riadne
a bezpečne uložený a vy v každej situácií maximálne chránení. V rámci
permanentných testov overujeme a optimalizujeme z hľadiska bezpečnosti
všetky naše ORSY®mobil diely a technológie - môžete sa spoľahnúť.

Sme vám vždy nablízku.
Blízkosť k zákazníkovi je viac ako len naše motto. 110 obchodných
zástupcov, špecializovaný predajca, 7 predajných miest a online shop
je vám k dispozícii takmer nepretržite. Maximálna orientácia na potreby
užívateľov, spoľahlivosť a rýchlosť sú našimi prioritami.
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VARIABILITA A FLEXIBILITA
Z HLINÍKA, OCELE A PLASTU,
S NÍZKOU HMOTNOSŤOU
A VŽDY PODĽA VAŠICH
INDIVIDUÁLNYCH
POŽIADAVIEK
ORSY®mobil môže byť až do najmenšieho detailu prispôsobený vašim pracovným postupom
a vášmu nákladu. Vďaka tomu viete optimálne využiť každý priestor vo vozidle.
Túto maximálnu flexibilitu umožňuje päť štandardných šírok polí, tri hĺbky uloženia a 30 mm výšková mriežka.
Okrem toho vzniká vďaka inteligentnej kombinácii materiálov z hliníka, ocele a plastu úspora hmotnosti,
ktorá redukuje náklady na pohonné hmoty a poteší vašu peňaženku.
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Pracovný stôl máte vždy poruke: v samotnom
vozidle nezaberá takmer žiadne miesto. Dá
sa rýchlym pohybom vytiahnuť a zabezpečiť
zaistením.

Rýchle otváranie po celej šírke. Vďaka úchytkovej
lište môžete s každou zásuvkou pohodlne
a spoľahlivo manipulovať v každej polohe.

Jediným pohybom otvoríte praktické otočné
záklopky regálov. Rovnako ako záslepky
a držadlá zásuviek sú vyrobené z kvalitného,
eloxovaného hliníka.

Regály na skladovacie boxy vám sprehľadnia
uloženie drobných dielov. Boxy upevnené
v regáli prinášajú poriadok a patentovaná čelná
záklopka vám umožňí ľahký prístup.

Bezpečné uloženie a prehľadné usporiadanie:
penové vložky a rôzne predeľovacie systémy, ako
aj patentovaný systém zablokovania zásuviek
zabezpečia, že vaše prepravované náradie
zostane bez pohybu - vždy na svojom mieste.

Okrem mnohých iných komponentov vám
ORSY®mobil dáva k dispozícii veľký výber
zásuvkových vložiek a predeľovacích systémov,
pomocou ktorých viete optimálne prispôsobiť
úložné priestory vašim individuálnym potrebám.

Upínacie popruhy, ktoré sa dajú uchytiť do lišty
na zabezpečenie nákladu a časti príslušenstva,
ktoré sa dajú pripevniť k rámovým stojanom, isto
oceníte.

Nehľadajte, nájdite! Všetko si označte a už
nebudete viac strácať čas zdĺhavým hľadaním.
Maximálna organizácia a prehľadnosť pre vás aj to je ORSY®mobil.

Vždy myslíme na vás a preto je celý systém
ORSY®mobil navrhnutý, aby bol maximálne
praktický. Pozdĺžne moduly vám umožnia
pohodlný prístup zo strany bočných dverí.
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OSOBNÉ PORADENSTVO
INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O SVOJICH
ŠPECIÁLNYCH POŽIADAVKÁCH

Ideálne zariadenie vozidla nie je produkt „z pásovej výroby“. Na to sú požiadavky
zákazníkov rôznych odvetví príliš rozdielne.
Naším cieľom je usporiadať priestor vo vozidle tak, aby čo najlepšie vyhovoval vašim pracovným
postupom. Würth špecialista/obchodný zástupca vám ochotne a odborne poradia, ako nájsť
najlepšie možné riešenie pre vaše individuálne potreby. Pomocou 3D plánovania vám potom presne
a jednoznačne vizualizujeme vaše zadanie, pričom získate jasný obraz o tom, ako bude vaše vozidlo
s ORSY®mobil zariadením vyzerať. Montáž následne zabezpečia naši dlhodobí montážni partneri.
Všetko nechajte na nás, odbremeníme vás od starostí a poskytneme vám riešenie na kľúč.
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PRECÍZNA VÝROBA,
MAXIMÁLNA KVALITA

Würth ORSY®mobil zariadenie vozidiel vyvíjame vo vlastnej réžii a vyrába ich
dcérska spoločnosť koncernu Würth Group. Máme tak celý proces plne
pod kontrolou a vieme pre vás zaručiť tú najvyššiu kvalitu.
Dlhoročné skúsenosti so zákazníkmi všetkých remeselných odvetví a profesií sa prejavujú vo vývoji
našich systémov. Vo výrobe sa realizujú pri použití spoľahlivých a vysoko kvalitných materiálov.
K dispozícii sú pritom najmodernejšie výrobné zariadenia, ako sú napr. plne automatické vysekávacie
a ohýbacie centrá, ako aj viacero bodovacích a zváracích robotov. Táto precízna technológia
a certifikácia systému riadenia kvality podľa ISO 9001 sú zárukou kvalitného finálneho výrobku.
Okrem vývoja a výroby neustále optimalizujeme naše snahy pri ochrane životného prostredia.
Pri nanášaní práškovej vrstvy upúšťame od použitia rozpúšťadiel, kombinujeme prášok bez obsahu
olova a kadmia so zodpovedným spätným získavaním.

ORSY®MOBIL PRE PEUGEOT
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MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ,
INOVATÍVNY MANAŽMENT
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Denne sa po európskych cestách pohybujú tisícky vozidiel s našimi zariadeniami.
Vodiči vozidiel, ale aj iní účastníci cestnej premávky sa môžu spoľahnúť na to, že sa v maximálnej miere snažíme
o ich bezpečnosť. Naše ORSY®mobil zariadenia vozidiel sa podrobujú množstvu testov a navyše podporujeme
bezpečnosť aj prostredníctvom rôznych Würth produktov na zaistenie nákladu.
Popri bezpečnosti je pevnou súčasťou našej podnikovej kultúry ekológia.
Manažment životného prostredia materskej spoločnosti Würth je certifikovaný už od roku 1996. Neustále sa
hlásime k princípom sociálneho trhového hospodárstva, zdravia ľudí a životného prostredia. Preto nepretržite
zlepšujeme naše služby.

Pre ORSY®mobil zariadenia vozidiel to znamená nasledovné:
• crash testy všetkých ORSY®mobil línií zariadenia,
• zaistené hodnoty výsuvov všetkých koľajničkových systémov,
• označenie prípustnej hmotnosti nákladu v zásuvkách,
• podlahové dosky z obnoviteľných surovín so znakom modrého anjela,
• nanášanie práškovej vrstvy bez použitia rozpúšťadiel,
• školenia o zaistení nákladu špecialistami Würth.
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ŠPECIALITY
PRE ŠPECIALISTOV
Vyberte si z nášho bohatého sortimentu špeciálnych produktov.

Hliníkový nosič

Batožinový nosič

Rebríkový výťah

Puzdro na prepravu nákladov

Systém zaistenia rebríka

Schodík

Pomôcky pri nakladaní

Debna na náradie

Box na náradie

Vonkajší nosný stojan

Podlahová doska

Obloženie bočnej steny

ORSY®MOBIL PRE PEUGEOT
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PRÍSLUŠENSTVO

Hliníkové upínacie tyče
S rýchlym prestavením,
min. výška 1.250 mm, max. výška 1.750 mm.
Obj.č. 0963 99 006
min. výška 1.550 mm, max. výška 2.050 mm.
Obj.č. 0963 99 002

Súprava hliník. upínacích tyčí
S rýchlym prestavením.
Obsah: 4 hliníkové upevňovacie lišty Airline
bez príruby,
4 x hliníkové upínacie tyče,
min. výška 1.250 mm, max. výška 1.750 mm.
Obj.č. 0963 99 029
min. výška 1.550 mm, max. výška 2.050 mm.
Obj.č. 0963 99 005
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Upínacie tyče pre profil Airline
Možnosť individuálneho skrátenia.
Výška 2.000 mm.
Obj.č. 0963 80 239
Výška 2.500 mm.
Obj.č. 0963 80 232

Súprava upínacích tyčí
pre profil Airline
Obsah: 4 upínacie tyče pre profil Airline,
4 x hliníkové upevňovacie lišty Airline bez príruby.
Výška 2.500 mm.
Obj.č. 0963 99 011

Hliníková upevňovacia lišta
Airline pologuľatá
Dĺžka: 995 mm
Dĺžka: 1.495 mm
Dĺžka: 2.000 mm

Obj.č. 0963 80 250
Obj.č. 0963 80 251
Obj.č. 0963 80 252

Hliníková upevňovacia lišta
Airline s guľatou šnúrou
Dĺžka: 1.000 mm
Dĺžka: 1.500 mm
Dĺžka: 2.000 mm

Obj.č. 0963 80 263
Obj.č. 0963 80 253
Obj.č. 0963 80 254
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PRÍSLUŠENSTVO

Račňový upevňovací popruh
pre profil Airline

Račňový upevňovací popruh
s karabínkou

Račňový upevňovací popruh
s dvojitým špicatým hákom

Dĺžka: 5.000 mm
Obj.č. 0963 80 217

Dĺžka: 5.000 mm
Obj.č. 0963 80 215

Upevňovací popruh
s upínacou zámkou

Kruhový popruh
s upínacou zámkou

Rebríková guma

Dĺžka: 500 mm
Obj.č. 0963 80 238
Dĺžka: 2.000 mm
Obj.č. 0963 80 248

Dĺžka: 2.000 mm
Obj.č. 0963 80 241

Dĺžka: 1.000 mm
Obj.č. 0963 80 552
Dĺžka: 5.000 mm
Obj.č. 0963 80 558

Súprava upevňovacích ôk

Upevňovacie oko

Upevňovacie oko

Obj.č. 0963 80 961

Obj.č. 0963 80 312

Obj.č. 0963 80 212

Dĺžka: 1.000 mm
Dĺžka: 2.000 mm
Dĺžka: 4.000 mm
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Obj.č. 0963 80 204
Obj.č. 0963 80 206
Obj.č. 0963 80 208
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Sieť na zaistenie nákladu

Sieť na zaistenie nákladu

Sieť na zaistenie nákladu

S plochými hákmi.
Rozmery (Š x D): 1.200 x 1.800 mm.
Obj.č. 0963 80 315

S karabínkami.
Rozmery (Š x D): 730 x 1.240 mm.
Obj.č. 0963 80 319

S upevňovacím okom Airline.
Rozmery (Š x D): 730 x 1.240 mm.
Obj.č. 0963 80 318

Protišmykové rohože

Protišmykové rohože
osemhranné

Protišmykové rohože
s ochranou hrán

Rozmery (Š x D): 150 x 150 mm.
Obsah: 6 kusov.
Obj.č. 0963 80 331

Rozmery (Š x D): 150 x 150 mm.
Obsah: 6 kusov.
Obj.č. 0963 80 332

Rozmery (Š x D): 200 x 240 mm.
Obsah: 4 kusy.
Obj.č. 0963 80 311

Protišmyková rohož na rolke
Rozmery (Š x D): 800 x 1.200 mm.
Obj.č. 0963 80 330
Rozmery (Š x D): 800 x 4.000 mm.
Obj.č. 0963 80 333
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PRÍSLUŠENSTVO

Držiak plynovej fľaše

Držiak hadice

Držiak na šanón/dokumenty

Konštrukčná hĺbka: 380 mm
Obj.č. 0963 80 205
Konštrukčná hĺbka: 450 mm
Obj.č. 0963 80 200

Rozmery (Š x V x H): 250 x 115 x 107 mm.
Obj.č. 0963 80 921

Rozmery (Š x V x H): 300 x 321 x 85 mm.
Obj.č. 0963 44 002

Držiak hliníkovej dózy

Držiak papierovej rolky
s čistiacim papierom

Kanister na vodu s držiakom

Rozmery (Š x V x H): 350 x 121 x 72 mm.
Obj.č. 0963 80 818

2 kg ABC-hasiaci prístroj
Obj.č. 0963 80 900
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Rozmery (Š x V x H): 293 x 205 x 200 mm.
Obj.č. 0963 99 074

Objem: 16 litrov.
Rozmery (Š x V x H): 175 x 420 x 280 mm.
Obj.č. 0963 80 950

Skladací kužeľ s držiakom

Zverák

Rozmery (Š x V x H): 283 x 283 x 63 mm.
Obj.č. 0963 99 073

Obj.č. 0963 50 003
Vhodný otočný tanier
Obj.č. 0963 50 013

Hliníkový box

Stohovacia prepravka

Stohovacia prepravka

Rozmery (Š x V x H): 432 x 277 x 335 mm.
Obj.č. 0963 80 729

Rozmery (Š x V x H): 400 x 210 x 300 mm.
Obj.č. 0963 80 772
Vhodný vrchnák
Obj.č. 0963 80 776

Rozmery (Š x V x H): 600 x 210 x 400 mm
Obj.č. 0963 80 774
Vhodný vrchnák
Obj.č. 0963 80 777

Halogénový pracovný

Halogénové otočné svietidlo

LED vnútor./montáž. svietidlo 12 V

svetlomet

S magnetickou pätkou.
Obj.č. 0963 80 918

Rozmery (Dx V): 365 x 20 mm.
Obj.č. 0963 80 985
Vhodná elektromontážna súprava
Obj.č. 0963 80 903

S magnetickou pätkou.
Obj.č. 0963 80 915
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ORSY®MOBIL:
VAŠA DIELŇA
NA KOLESÁCH
Pre modely úžitkových vozidiel Peugeot

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk
Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
03/2017
Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného
tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení
previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť
za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný
charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Odporúčanie od Vášho Peugeot partnera:

