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 Skrzynki Magazynowe 
 
 

 Skrzynki plastikowe do przechowywania elementów złącznych i detali w magazynach, warsztatach oraz na 

liniach produkcyjnych 

 

 

 Skrzynki magazynowe z granulatu pierwotnego charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz 

stabilnością wymiarów 

 Wykonane z polipropylenu o dużej odporności chemicznej na działanie olejów, kwasów oraz rozpuszczalników 

organicznych 

 Składowanie skrzynek magazynowych: 

        

 Piętrzenie w stosie 
do 10szt. z ładunkiem 

 Parametry użytkowe skrzynek magazynowych: 

                                              
 
 

 Warianty ścianek i dna skrzynek magazynowych: 

 ścianki pełne 

 dno pełne 
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 Uchwyty do przenoszenia skrzynek magazynowych: 

        
 

 Uchwyty (wgłębienia) na bocznych ściankach  

 

 Zgodność wymiarowa skrzynek magazynowych plastikowych i skrzynek metalowych: 

            

 Skrzynki magazynowe plastikowe można układać w stosie ze Skrzynkami metalowymi 

  Zgodne rozmiary: 3A2; 4; 4A5; 5 

 
 Skrzynki magazynowe - warianty wykonania 

 

 Wykonane z 

barwionego 

polipropylenu 

  

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 0 

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 1 

Wymiary zewnętrzne 
(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 
(użytkowe) w mm 

  

Pojemność skrzynki 0,9 l 1,4 l 

Ciężar 0,07 kg (70 g) 0,09 kg (90 g) 

Nr katalogowy 05-551 05-553 

 

http://www.pojemniki.net.pl/skrzynki_metalowe.php


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                       www.zaopatrzenie.eu 

 

                                                                                                                                                                       str. 3. 

 

  

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 2 

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 3A2 

Wymiary zewnętrzne 
(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 
(użytkowe) w mm 

  

Pojemność skrzynki 3,6 l 8,7 l 

Ciężar 0,26 kg 0,53 kg 

Nr katalogowy 05-555 05-557 

 

 

  

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 4A2 

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 4 

Wymiary zewnętrzne 
(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 
(użytkowe) w mm 

  

Pojemność skrzynki 16,2 l 27,0 l 

Ciężar 0,97 kg 1,28 kg 

Nr katalogowy 05-559 05-560 
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Skrzynka magazynowa 
rozmiar 4A5 

Skrzynka magazynowa 
rozmiar 5 

Wymiary zewnętrzne 
(gabarytowe) w mm 

  

Wymiary wewnętrzne 
(użytkowe) w mm 

  

Pojemność skrzynki 40,5 l 85,0 l 

Ciężar 1,79 kg 4,28 kg 

Nr katalogowy 05-561 05-563 

 
 
 

Kolorystyka skrzynek magazynowych  

     

Szary (RAL7000) Niebieski (RAL5012) Czerwony Zielony (RAL6011) Żółty 

 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)      

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.eu 
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