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 Regały  z  kuwetami  magazynowymi  
 

• Zabudowane regały (szafy) przeznaczone do przechowywania kuwet magazynowych 

• Regały wraz z kuwetami i akcesoriami pozwalają na zbudowanie kompletnego systemu magazynowania i 
wydawania narzędzi, detali produkcyjnych oraz elementów złącznych 

• Wykonane z blachy stalowej, zgrzewanej (konstrukcja monolityczna) i malowane trwałą farbą proszkową 
(epoksydowo-poliestrową) 

• Przykładowe zestawy regałów z kuwetami 

  

 

· kilka regałów (szafek) o zmniejszającej 
się głębokości, posadowionych na sobie 

· zestaw kilka regałów (szafek) o tej samej 
głębokości 

 

 

• Szczegóły konstrukcji regałów z kuwetami 

•  Regał (szafka) bez kuwet • Prowadnice do kuwet (Standard)  

 

 
 

 

· półki stałe 
· otwory w półkach do osadzenia prowadnic 
· wypusty górne oraz otwory (szczeliny) w dolnej 
ściance do ustawiania w stosie 
· otwory w tylnej ściance do przykręcenia do ściany 

· osadzane na wcisk na półkach 
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• Blokada tylna kuwety  
(Standard) 

• Blokada wysunięcia kuwet 

 (Opcja) 

• Cokół do regału  

(Opcja) 

 

 

 
 

 

· zabezpiecza kuwetę przed 
całkowitym wysunięciem z 
regału 

· stosowana w regałach 
zamontowanych na samochodach 

· ułatwia obsługę dolnych kuwet 
· montowany na wcisk 

 

• Kolorystyka regałów z kuwetami 

• Korpus regału                                • Kuwety                                            • Prowadnice, blokady 

                                                        

· Szary popielaty                                 · Niebieski                                              · Ocynk 
 RAL7000 

 

 
• Galeria zdjęć regałów z kuwetami 

  
· regał z kuwetami na samochodzie serwisowym 
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 Regał z kuwetami 300mm, 16 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                          

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  
·  

545h x500 x300mm  

 

  Kuwety w regale  

· 16szt.  (2,2l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 
 

15,5kg 
 

Kod produktu  03-261  

 
 
 

Regał z kuwetami 300mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

               

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  
·  

545h x500 x300mm  

 

    Kuwety w regale  
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  · 12szt.  (3,2l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 
 

14,0kg 
 

Kod produktu  03-262  

 
 
 

Regał z kuwetami 300mm, 14 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x300mm  
 

  Kuwety w regale  

· 8szt.  (2,2l)     · 6szt.  (3,2l) 

 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 
 

14,7kg 
 

Kod produktu  03-263  
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Regał z kuwetami 400mm, 16 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

  Kuwety w regale  

   · 16szt.  (3,1l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 
 

19,6kg 
 

Kod produktu  03-266  

 
 

Regał z kuwetami 400mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

  Kuwety w regale  
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  · 12szt.  (4,4l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 
 

17,8kg 
 

Kod produktu  03-267  

 
 

Regał z kuwetami 400mm, 14 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

 Kuwety w regale  

· 8szt.  (3,1l)       · 6szt.  (4,4l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 18,8kg  

Kod produktu  03-268  
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Regał z kuwetami 400mm, 8 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

 Kuwety w regale  

· 8szt.  (6,9l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 16,6kg  

Kod produktu  03-269  

 
 
 
 
 
 

Regał z kuwetami 400mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
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 Kuwety w regale  

· 8szt.  (3,1l)       · 4szt.  (6,9l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 18,0kg  

Kod produktu  03-270  

 
 
 
 

Regał z kuwetami 400mm, 10 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

 Kuwety w regale  

· 6szt.  (4,4l)      · 4szt.  (6,9l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 17,1kg  

Kod produktu  03-271  
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Regał z kuwetami 400mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x400mm  
 

 Kuwety w regale  

· 4szt.  (3,1l)       · 6szt.  (4,4l) 

· 2szt.  (6,9l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 40kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 17,8kg  

Kod produktu  03-272  

 

Regał z kuwetami 500mm, 16 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 
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Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

 Kuwety w regale  

· 16szt.  (3,9l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 23,3kg  

Kod produktu  03-275  

 
 

Regał z kuwetami 500mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

 Kuwety w regale  

· 12szt.  (5,6l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 22,2kg  

Kod produktu  03-276  
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Regał z kuwetami 500mm, 14 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

 Kuwety w regale  

· 8szt.  (3,9l)     · 6szt.  (5,6l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 22,2kg  

Kod produktu  03-277  

 
 
 
 

Regał z kuwetami 500mm, 8 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 

                                                                                                                                                                       str. 12. 

 Kuwety w regale  

· 8szt.  (8,8l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 33,0kg  

Kod produktu  03-278  

 
 

Regał z kuwetami 500mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

 Kuwety w regale  

· 8szt.  (3,9l)      · 4szt.  (8,8l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 21,5kg  

Kod produktu  03-279  
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Regał z kuwetami 500mm, 10 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
 

 Kuwety w regale  

 

· 6szt.  (5,6l)      · 4szt.  (8,8l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 20,4kg  

Kod produktu  03-280  

 
 
 

Regał z kuwetami 500mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x500mm  
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 Kuwety w regale  

· 4szt.  (3,9l)        · 6szt.  (5,6l) 

· 2szt.  (8,8l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  

Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 21,2kg  

Kod produktu  03-281  

 
 
 
 

Regał z kuwetami magazynowymi 600mm, 12 kuwet 
 

          • Poświadczenia i normy 

                      

              

           

   

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)  · 545h x500 x600mm  
 

 Kuwety w regale  

· 12szt.  (6,8l) 

 

   Regał wyposażony w prowadnice oraz tylne blokady kuwet  

Ładowność regału · 50kg  
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Ciężar regału (z pustymi kuwetami) 35,0kg  

Kod produktu  03-284  

 
 
 
 

 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.com.pl 
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