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Profesjonalna wiedza i doświadczenie sprawiają, że nasza 
firma oferuje najszerszy wybór skrzyń transportowych 

uznanych marek m.in. Explorer, SKB, Hardigg oraz robionych 
indywidualnie na zamówienie. Zawsze staramy się poznać 

naszych klientów, określić ich potrzeby i znaleźć optymalne 
rozwiązanie. Nasz sprzęt i rozwiązania wspierają projekty 

realizowane na terenie całej Europy.
Tak budujemy zaufanie.

„Naszą misją jest zagwarantowanie najwyższej jakości produktu
o złożonej funkcjonalności, co warunkuje zadowolenie klienta i stanowi 

podstawę polityki naszej firmy. Dlatego jesteśmy multidystrybutorem 
najlepszych marek skrzyń transportowych i ochronnych.”



CASTELIOR–ZMIENIAMY REGUŁY
Indywidualne rozwiązania dla ochrony sprzętu i ochrony osobistej

Przemawia za nami doświadczenie militarne.
To ono pozwala nam na stosowanie unikalnych rozwiązań. Odpowiednio 
skonstruowana formuła działania umożliwia nam nieszablonowe podejście
w zakresie bezpieczeństwa. Dystrybucja wielu uznanych marek skrzyń 
transportowych takich jak – Explorer, SKB, Hardigg oraz zaawansowany 
park maszynowy to kolejny dowód, że mamy nieograniczone możliwości. 
Podejmiemy się każdego wyzwania.
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Castelior

Zajmujemy się szeroko pojętym 
wsparciem merytorycznym i 
praktycznym w zakresie oferowanych 
skrzyń transportowych sprawdzonych 
marek. Posiadamy wykwalifikowany 
zespół inżynierów, których 
wieloletnie doświadczenie wraz 
z wiedzą dotyczącą technologii 
i materiałoznawstwa stanowi 
fundament naszej firmy.

Bezpieczeństwo 

Oferujemy produkty, które gwarantują 
poczucie bezpieczeństwa związane 
z ich użytkowaniem i sprawdzeniem 
w najbardziej niekorzystnych 
warunkach. Wieloletnie 
doświadczenie pozwoliło nam zebrać 
wiedzę na temat wad i zalet różnego 
rodzaju skrzyń transportowych. 
Wykonując wnętrza zgodnie
z indywidualnym zamówieniem klienta 
stosujemy różnego rodzaju materiały: 
pianka, gąbka, stal, aluminium.

 CASTELIOR



EXPLORER, niekwestionowany
lider na rynku opakowań
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Firma EXPLORER CASES jest jednym z wiodący 
producentów unikalnych, opatentowanych 
rozwiązań transportowych zabezpieczających 
sprzęt wszelkiego rodzaju. Skrzynie tej marki są 
praktycznie niezniszczalne, wodoszczelne
o hermetycznej konstrukcji.
Obudowa wykonana z kopolimeru polipropylenu 
wzbogaconego cząsteczkami mineralnymi 
powoduje, że są one wyjątkowo wytrzymałe
i jednocześnie elastyczne. Doskonale 
uszczelnione dzięki zastosowaniu pełnej, 
poliuretanowej uszczelki. Bardzo dobrze 
przygotowane do składowania pionowego.

Dział konstrukcyjno-wdrożeniowy firmy CASTELIOR
stworzony z myślą o rozwiązaniach indywidualnych zapewnia:

• indywidualizację projektów
• doradztwo techniczne i projektowe

CASTELIOR





Oferowane przez nas skrzynie transportowe są przetestowane 
przez jednostki wojskowe i rządowe we wszystkich częściach 

świata, w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Dlatego też w pełni spełniają one oczekiwania najbardziej 

wymagających specyfikacji  wojskowych.

Marka Explorer to jedna z grup produktowych znanej 
od ponad czterdziestu lat  włoskiej firmy GT Line.

GT Line powstała w 1970 roku w Bolonii i od ponad 
40-tu lat wierna jest swojej strategii, jaką jest obsługa 
profesjonalistów w ich codziennej działalności w za-
kresie inteligentnych  skrzyń narzędziowych, trans-
portowych oraz miękkich toreb ochronnych. Explorer 
to szeroki wybór wodoodpornych i wodoszczelnych 
skrzyń transportowych produkowanych w technolo-
gii wtryskowej z wykorzystaniem najwyższej jakości 
materiału, jakim jest kopolimer polipropylenu.

Firma jest powszechnie uznawana za wiodącego 
producenta inteligentnych rozwiązań transportowych 
oraz z wprowadzania unikalnych, opatentowanych 
rozwiązań i procesów produkcyjnych a jej produkty są 
w stanie zagwarantować najlepszą ochronę dla trans-
portowanego i przechowywanego sprzętu.
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Skrzynia 7641 posiada 
certyfikaty UN1950 
oraz UN3480 w zakresie 
transportu materiałów 
niebezpiecznych grupy II
o masie brutto do 57 kg.
Na życzenie klienta 
każdy model skrzyni 
Explorer może zostać 
scertyfikowany.

Transport materiałów niebezpiecznych



Skrzynie transportowe
i transportowo-ochronne Explorer 
charakteryzują się najlepszą 
na rynku relacją  jakość-cena. 
Od wielu lat, z powodzeniem,  
wykorzystywane są one na całym 
świecie  w takich dziedzinach 
jak: wojsko, policja i straż 
pożarna, przemysł, medycyna 
i ratownictwo, rekreacja oraz 
sporty extremalne, elektronika 
użytkowa i fotografia ... 
Użytkownicy wskazują je jako najbardziej innowacyjne w swoich 
rozwiązaniach na rynku. Każdego roku na rynek europejski i światowy 
dostarczanych jest setki tysięcy skrzyń Explorer, z przeznaczeniem do  
ochrony urządzeń podczas ich transportu.  

Tylko dzięki ich znakomitym właściwościom, cenne i wrażliwe towary 
dostarczane są do najbardziej odległych miejsc na całym świecie
w nienaruszonym stanie.

Skrzynie transportowe EXPLORER  odporne są na piasek, kurz, wodę. 
Zachowują szczelność podczas długotrwałego zanurzenia. Konstrukcja jak
i użyte materiały powodują iż charakteryzują się one znakomitą odpornością 
na trudne warunki zewnętrzne i wstrząsy, czego dowodem są różnego 
rodzaju certyfikaty wydane przez odpowiednie laboratoria. 

Skrzynie są też odporne na zarówno niskie jak i wysokie temperatury
a zakres ich pracy mieści się w przedziale od -40°C do + 90°C.

Ze względu na swoje walory, skrzynie EXPLORER w głównej mierze 
wykorzystywane są zarówno do transportu jak i przechowywania 
wrażliwych urządzeń, takich jak:

elektronika, sprzęt łączności satelitarnej, GPS, komputery, sprzęt 
wojskowy (broń, oprzyrządowanie optyczne), urządzenia medyczne
i diagnostyczne. 

Podstawą powstania skrzyń EXPLORER była potrzeba zapewnienia ochrony 
i bezpieczeństwa  sprzętu wojskowego będącego w użyciu służb związanych 
z obronnością i bezpieczeństwem państwa ( wojsko, policja, straż pożarna). 
Dzięki spełnieniu oczekiwań tych służb  uzyskały swoją niezawodną markę. 

Wszystkie modele skrzyń dostępne są w trzech standardowych kolorach: 
czarnym, pomarańczowym, zielonym (oliwkowym). W modelach, których 
podstawowym zastosowaniem jest transport i przechowywanie  broni 
dodatkowym standardowym kolorem jest piaskowy. Istnieje możliwość 
wyprodukowania skrzyń w dowolnym kolorze ale wiąże się to z zamówieniem 
ich w większej  ilości (od minimum 50 sztuk w zależności od modelu).

Można je  konfigurować na wiele sposobów:

Dzięki opiniom i uwagom użytkowników, jak również w celu ciągłego 
podnoszenia  jakości, producent wykorzystuje i wdraża każdego roku do 
swoich produktów wiele opatentowanych innowacji.

Cechy wyróżniające skrzynie 
transportowe i transportowo-
ochronne marki Explorer,
to w szczególności :
SUROWIEC
W procesie produkcji wykorzystuje się  związek  kopolimeru polipropylenu 
i cząsteczek mineralnych dzięki czemu zapewniany jest najwyższy poziom 
odporności skrzyń do pracy w ekstremalnych warunkach. Elementy 
zewnętrzne ( np. uchwyty, zatrzaski) produkowane są z tego samego 
jednorodnego komponentu  co zasadnicza część skrzyni.
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z lub bez standardowego wypełnienia piankowego ( pianka 
pick&pluck) - DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-WDROŻENIOWY FIRMY 
CASTELIOR WYKONA DLA PAŃSTWA KAŻDE ZLECENIE W TYM 
ZAKRESIE

z indywidualnie wykonanych pod zamówienie Klienta wkładów
z pianki polietylenowej lub poliuretanowej

z wykorzystaniem przystosowanych do konkretnego modelu 
organizerów i systemów przegródek, które umożliwiają użytkownikom 
końcowym konfigurowanie wewnętrznej przestrzeni zgodnie z ich 
wymaganiami

z wykorzystaniem szerokiej gamy wielofunkcyjny toreb, które zostały 
specjalnie zaprojektowane do odpowiednich skrzyń, tak aby pomóc 
każdemu w transporcie wrażliwych, optycznych, fotograficznych i 
cyfrowych urządzeń.
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Składowanie w pionie

Zewnętrzna konstrukcja skrzyń (skrzynia ma bardziej pionowe ściany) 
pozwala na pewne i stabilne układanie ich w pionowych stosach.
Możliwe jest to dzięki specjalnym (opatentowanym) stopom oraz odpornej 
na wstrząsy powierzchni wieka skrzyni z odpowiednio wyprofilowanymi 
wypustami.

Bezklejowa hermetyczna 
uszczelka “o-ring”

Uszczelka ta jest wykonana z jednorodnego wtrysku pianki  poliuretanowej, 
w trakcie produkcji skrzyni,  dzięki czemu przylega idealnie do jej ścianek.
Takie rozwiązanie nie waymaga sklejania uszczelki ze skrzynią dzięki czemu 
wymiana zużytej lub uszkodzonej uszczelki jest bardzo łatwa. Ponadto takie 
rozwiązanie powoduje również to, że uszczelka nie odkształca się łatwo
i charakteryzuje się małym efektem pamięci (szybko wraca do swojej 
pierwotnej postaci po otworzeniu skrzyni).

Solidne koła

Koła wykonane są w oparciu o wysokiej jakości łożyska. Aby koła mogły 
sprawnie funkcjonować w trudnych warunkach wymagają smarowania.  
Rozwiązania zastosowane w skrzyniach Explorer umożliwiają łatwy ich 
demontaż w celu wymiany uszkodzonego koła lub w celu jego oczyszczenia 
lub nasmarowania.

Identyfikator

Identyfikator  jest łatwy do personalizacji: wystarczy umieścić na nim napis 
(opis) za pomocą markera.

Otwory na kłódkę/ blokady/
punkty mocowania
 
Skrzynie Explorer posiadają najwięcej  otworów na  kłódki z gamy modeli 
skrzyń  równoważnych innych producentów: od połowy rozmiarów w górę, 
mamy zazwyczaj dwa lub trzy razy więcej otworów, w których można 
umieścić kłódki. Mniejsze modele skrzyń posiadają odpowiednio 
przygotowane miejsca, umożliwiające montaż paska naramiennego.
Skrzynie Explorer posiadają wiele otworów w obudowie skrzyni,
które są wykorzystywane do tworzenia mechanicznych połączeń
za pomocą opatentowanych plastikowych lub metalowych wsporników 
montażowych, z którymi współpracują plastikowe ramki panelu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu skrzynie Explorer wykorzystywane są
do produkcji przenośnych pulpitów sterowniczych, a także służą jako 
podstawa do produkcji różnego rodzaju urządzeń, w głównej mierze 
elektronicznych.

Zawór odpowietrzający
Skrzynie  EXPLORER wyposażone są w ręczny zawór odpowietrzający 
zabezpieczony przed odkręceniem się główki zaworu. Podstawowym 
elementem regulującym ciśnienie jest trwała uszczelka Rozwiązanie to jest 
funkcjonalne i niezawodne  zwłaszcza w terenie błotnistym, piaszczystym
i zapylonym. W prosty sposób zawór można zdemontować i wyczyścić.
Dzięki zastosowaniu ręcznego zaworu odpowietrzającego, skrzynie są 
wykorzystywane do transportu sprzętu  mało odpornego na gwałtowne
zmiany ciśnienia, głównie w transporcie lotniczym.
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1.
Zdejmowane wieko – odkręcając śrubę montażową 
wieka, znajdującą sie przy zawiasie,   łatwo można 
je zdemontować po ustawieniu go pod kątem 70° 
( rozwiązanie dostępne w modelach – 2712, 2717, 
3317, 4412, 4419, 5117, 5122, 5325, 5326).

2.
Dwustopniowe zatrzaski - wykonane z tego samego 
materiału co skrzynia (kopolimer propylenu). Zatrzaski 
są trwałe i łatwe w użyciu.

3.
Wyprofilowane wzmocnienie narożników (większe 
modele skrzyń) – wzmocnienia te dodatkowo chronią 
narożniki skrzyń transportowych Explorer absorbując 
siłę uderzeń, rozpraszając jednocześnie ich siłę 
kinetyczną, zapewniając w ten sposób maksimum 
bezpieczeństwa dla przechowywanej zawartości.

4.
Poliuretanowa uszczelka - uszczelka ta jest wykonana 
z jednorodnego wtrysku pianki poliuretanowej,
w trakcie produkcji skrzyni, dzięki czemu przylega 
idealnie do jej ścianek.

5. 
Wypełnienie skrzyni i jej wieka – standardowo 
wykorzystywana jest tu gąbka typu PICK N PLUCKT. 
Niezależnie od tego można zamówić wkłady 
projektowane i wykonywane przez firmę CASTELIOR 
pod indywidualne oczekiwania Klienta. Wkłady 
te wykonywane są z pianek polietylenowych lub 
poliuretanowych.

6. 
Gniazda i panele montażowe – umiejscowione są w 
obudowie skrzyni i są wykorzystywane do tworzenia 
mechanicznych połączeń za pomocą opatentowanych 
plastikowych lub metalowych wsporników montażowych 
z którymi współpracują plastikowe ramki panelu. 
Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w produkcji 
przenośnych pulpitów sterowniczych, a także służą jako 
podstawa do produkcji różnego rodzaju urządzeń, w 
głównej mierze elektronicznych.
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Anatomia skrzyni Explorer
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7.
Tabliczka imienna - jest łatwa do personalizacji, wystarczy 
umieścić na niej napis (opis) za pomocą markera.

8.
Zawór wyrównujący ciśnienie - skrzynie EXPLORER 
wyposażone są w ręczny zawór odpowietrzający, zabezpieczony 
przed odkręceniem się główki zaworu, gdzie podstawowym 
elementem regulującym ciśnienie jest trwała uszczelka. 
We wdrożeniu rozwiązanie automatyczne, które nie będzie 
wykorzystywało delikatnych membran goretexowych.

9. 
Mocne, ergonomiczne i miękkie uchwyty – w zależności od 
wielkości skrzyni, stosuje się w nich uchwyty różnej wielkości.

10.
Zewnętrzne ożebrowanie – nadaje i zwiększa sztywność 
poprzeczną skrzyń. Zachowują one, przy swojej niesamowitej 
wytrzymałości, również dużą elastyczność co dodatkowo 
wpływa na pochłanianie energii zewnętrznej i zwiększenie 
bezpieczeństwa dla przedmiotów będących w jej wnętrzu. 
Dodatkowo dzięki zewnętrznemu ożebrowaniu skrzynie 
przyjmują kształt prostopadłościanu co z kolei wpływa na ich 
bardzo stabilne zachowanie, zwłaszcza podczas pionowego 
składowania.

11.
Koła transportowe – poprawiają komfort przemieszczania 
skrzyń w każdym terenie. Są łatwe w demontażu, aby można je 
właściwie konserwować.

12.
Otwory na kłódkę – tajemnica skutecznego zabezpieczenia 
tkwi w dopasowaniu kłódki do otworu zabezpieczającego. 
Opatentowane rozwiązania stosowane przez firmę Explorer 
powodują, że kłódka przylega ściśle do konstrukcji skrzyni, 
ograniczając do maksimum możliwość ingerencji z zewnątrz. 
Dodatkowo otwory na kłódkę wzmacniane są metalowymi 
okuciami.

13.
Zawiasy – solidne zawiasy z wykorzystaniem wysokiej jakości 
materiałów nierdzewnych.



Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 
4280, DEF STANAG 
81-41, NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna 
rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa 

otwory na kłódkę, przystosowana do montażu 
paska naramiennego, silikonowa uszczelka 

typu Oring, zawiasy

Kolor
(standard)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wymiary
wewnętrzne (cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dł. szer. wys. dł. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki max.

21,60 18,00 10,20 19,00 12,50 8,50 2,00 6,50 0,80 0,70 1,40 -33÷ +90

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41, NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, 
dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, 
przystosowana do montażu paska naramiennego, 

silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

organizer wieka
(PANEXPL 44)
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1908

Kolor
(standard)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wymiary
wewnętrzne (cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Ciężar 
(kg)

Ciężar 
(kg)

Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dł. szer. wys. dł. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki max.

21,60 18,00 15,20 19,00 12,50 13,50 2,00 11,50 0,80 0,70 1,40 -33÷ +90

1913

przegródki
DIV1908, DIV1913

przegródki
DIV1908, DIV1913



Kolor
(standard)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wymiary
wewnętrzne (cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

24,60 21,50 11,20 22,00 16,00 9,50 2,00 7,50 0,99 0,88 2,30 -33÷ +90

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41, NSN-

CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, 
dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, 
przystosowana do montażu paska naramiennego, 

silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41, NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna 
rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory 

na kłódkę, przystosowana do montażu paska 
naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, 

zawiasy

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)
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2209

Kolor
(standard)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wymiary
wewnętrzne (cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

24,60 21,50 16,20 22,00 16,00 14,50 2,00 12,50 1,29 1,16 3,90 -33÷ +90

2214

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

przegródki
DIV2209, DIV2214

przegródki
DIV2209, DIV2214



Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna 
rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa 

otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu 
Oring, system zawiasów przystosowany do 

zdejmowania wieka skrzyni

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

30,50 27,00 14,40 27,60 20,00 12,00 3,50 8,50 1,83 1,62 4,20 -33÷ +90

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, 
dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, 
silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów 

przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-R)

organizer wieka
(PANEXPL 44)

2209

2712

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

30,50 27,00 19,40 27,60 20,00 17,00 3,50 13,50 2,12 1,93 6,70 -33÷ +90

2717

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-S)

organizer wieka
(PANEXPL 27)

dodatkowe
wsparcie

pionizujące
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dodatkowe
wsparcie

pionizujące

przegródki
DIV2712

przegródki
DIV2717



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

30,50 27,00 14,40 27,60 20,00 12,00 3,50 8,50 1,83 1,62 4,20 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

30,50 27,00 19,40 27,60 20,00 17,00 3,50 13,50 2,12 1,93 6,70 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

32,6 26,9 7,5 30 21 5,8 2 3,8 1,2 1,1 2,10 -33÷ +90

3005
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pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280,
DEF STANAG 81-41

Zawór wyrównujący ciśnienie, 
ergonomiczna, wysuwana rączka, 
dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa 

wzmocnione metalowymi okuciami otwory 
na kłódkę, przystosowana do montażu 

paska naramiennego, możliwość 
przechowywania w pozycji pionowej, 

silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

41,00 34,00 20,50 38,00 27,00 18,00 4,70 13,30 3,58 3,14 12,4 -33÷ +90

3317

3317W

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

36,00 30,40 19,40 33,00 23,40 17,00 6,80 10,20 2,51 2,29 7,00 -33÷ +90

36,00 42,00 19,40 33,00 35,00 17,00 6,80 10,20 3,30 2,92 10,60 -33÷ +90

3317

3317W

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami
(BAG-T, BAG-U)

organizer wieka
(PANEXPL 33)

dodatkowe
wsparcie

pionizujące

demontaż wieka

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280,
DEF STAN 81-41

Zawór wyrównujący ciśnienie, dwa dwustopniowe 
zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa 

uszczelka typu Oring, zawiasy

przegródki
(DIV3317, DIV3317W)



wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-E)

organizer wieka
(PANEXPL 38)
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

41,00 34,00 20,50 38,00 27,00 18,00 4,70 13,30 3,58 3,14 12,4 -33÷ +90

3818

dodatkowe
wsparcie

pionizujące

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

36,00 30,40 19,40 33,00 23,40 17,00 6,80 10,20 2,51 2,29 7,00 -33÷ +90

36,00 42,00 19,40 33,00 35,00 17,00 6,80 10,20 3,30 2,92 10,60 -33÷ +90

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280,
DEF STAN 81-41

Zawór wyrównujący ciśnienie, dwa dwustopniowe 
zatrzaski, dwa otwory na kłódkę, silikonowa 

uszczelka typu Oring, zawiasy

przegródki
DIV3818



organizer wieka
(PANEXPL 44)
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa 
dwustopniowe zatrzaski, cztery, w tym dwa wzmocnione 

metalowymi okuciami otwory na kłódkę, przystosowana do montażu 
paska naramiennego, silikonowa uszczelka typu Oring, system 

zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni 
w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

47,4 41,5 14,9 44,5 34,5 12,5 4,7 7,8 3,9 3,4 10,7 -33÷ +90

4412

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

47,40 41,50 21,40 44,50 34,50 19,00 4,70 14,30 4,70 4,00 29,20 -33÷ +90

4419

torba na laptopa
(BAG-PC44)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-A)

organizer wieka
(PANEXPL 44)

demontaż wieka

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STAN 81-41, NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna
rączka, dwa dwustopniowe zatrzaski, dwa wzmocnione metalowymi 
okuciami otwory na kłódkę, silikonowa uszczelka typu Oring, system 

zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka skrzyni

demontaż wieka przegródki
DIV4412

przegródki
DIV4419



Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim 
gumowanym uchwytem, dwa dwustopniowe zatrzaski, cztery w 
tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, 

silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy w tym dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka
z miękkim gumowanym uchwytem, dwa dwustopniowe 
zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, przystosowana do 
montażu paska naramiennego, silikonowa uszczelka,                                                                                                                      

system zawiasów przystosowany do zdejmowania wieka

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

52,00 43,50 23,00 48,00 37,00 20,50 5,00 15,50 5,40 4,64 24,70 -33÷ +90

4820

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

54,60 34,70 19,70 51,70 27,70 17,30 5,00 12,30 4,50 3,80 15,80 -33÷ +90

5117

torba na laptopa
(BAG-PC48)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-F)

organizer wieka
(PANEXPL 48)

organizer wieka
(PANEXPL 51)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-B)
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

47,4 41,5 14,9 44,5 34,5 12,5 4,7 7,8 3,9 3,4 10,7 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

47,40 41,50 21,40 44,50 34,50 19,00 4,70 14,30 4,70 4,00 29,20 -33÷ +90

demontaż wieka

przegródki
DIV4820

przegródki
DIV51



Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim 
gumowanym uchwytem, uchwyt teleskopowy, dwa dwustopniowe 
zatrzaski, cztery otwory na kłódkę, łożyskowane koła, silikonowa 

uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany do 
zdejmowania wieka skrzyni

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

54,6 34,7 24,7 51,7 27,7 21,7 5,0 16,7 7,0 6,0 21,5 -33÷ 
+90

5122

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-B)

organizer wieka
(PANEXPL 51)

demontaż wieka

ergonomiczny 
uchwyt
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przegródki
DIV51

koła transportowe



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

54,6 34,7 24,7 51,7 27,7 21,7 5,0 16,7 7,0 6,0 21,5 -33÷ 
+90

Model
Wymiary wewnętrzne (cm) Wymiary zewnętrzne Waga Pojemość 

w litrach
Wyporność

(kg)
Kółka

dł. szer. wys. gł. wieka gł. skrzyni dł. szer. wys. z pianką bez pianki

1908 19.0 12.5 8.5 2.0 6.5 21.6 18.0 10.2 0.70 0.80 2.0 1.4 nie

1913 19.0 12.5 13.5 2.0 11.5 21.6 18.0 15.2 0.92 0.85 3.2 2.4 nie

2209 22.0 16.0 9.5 2.0 7.5 24.6 21.5 11.2 0.99 0.88 3.3 2.3 nie

2214 22.0 16.0 14.5 2.0 12.5 24.6 21.5 16.2 1.29 1.16 5.1 3.9 nie

2712 27.6 20.0 12.0 3.5 8.5 30.5 27.0 14.4 1.83 1.62 6.6 4.2 nie

2717 27.6 20.0 17.0 3.5 13.5 30.5 27.0 19.4 2.12 1.93 9.3 6.7 nie

3005 30.0 21.0 5.8 2.0 3.8 32.6 26.9 7.5 1.2 1.1 4.0 2.1 nie

3317 33.0 23.4 17.0 6.8 10.2 36.0 30.4 19.4 2.51 2.29 13.1 7.0 nie

3317W 33.0 35.0 17.0 6.8 10.2 36.0 42.0 19.4 3.30 2.92 19.6 10.6 nie

3818 38.0 27.0 18.0 4.7 13.3 41.0 34.0 20.5 3.58 3.14 18.4 12.4 nie

4412 44.5 34.5 12.5 4.7 7.8 47.4 41.5 14.9 3,90 3.40 19.2 10.7 nie

4419 44.5 34.5 19.0 4.7 14.3 47.4 41.5 21.4 4.70 4.00 29.2 29,2 nie

4820 48.0 37.0 20.5 5.0 15.5 52.0 43.5 23.0 5.40 4.64 35.5 24.7 nie

5117 51.7 27.7 17.3 5.0 12.3 54.6 34.7 19.7 4.50 3.80 24.7 15.8 nie

5122 51.7 27.7 21.7 5.0 16.7 54.6 34.7 24.7 7.00 6.00 31.0 21.5 tak

5140 - - - - - 58.1 38.1 45.5 - 7,52 - - tak

5325 53.8 40.5 25.0 6.0 19.0 60.7 47.5 27.5 8.25 7.00 53.0 37.2 nie

5326 53.8 40.5 25.0 6.0 19.0 62.7 47.5 29.2 11.25 10.00 53.0 37.2 tak

5822 58,0 44.0 22.0 6.0 16.0 65.0 51.0 24.5 8.39 7.16 56.1 36.7 nie

5823 58,0 44.0 22.0 6.0 16.0 67.0 51.0 26.2 10.40 9.17 56.1 36.7 tak

5833 58,0 44.0 33.0 6.0 27.0 67.0 51.0 37.2 12.65 10.54 84.2 62.0 tak

7630 76.5 48.5 30.5 6.0 24.5 86.0 56.0 35.5 16.39 13.56 113.1 81.8 tak

7641 76.5 48.5 41.5 6.0 35.5 86.0 56.0 46.0 18.87 15.02 153.9 118.5 tak

7726 77.0 58.0 26.5 9.0 17.5 83,6 64.1 30.4 12,60 10,30 118.0 70.0 tak

7745 77.0 58.0 45.0 9.0 36.0 83,6 64.1 48.9 19,80 15.50 200.0 144.0 tak

9413 93.9 35.2 13.7 4.3 9.4 98.9 41.5 15.7 7.70 6.70 45.3 27.9 tak

10826 108.0 62.0 26.0 6.0 20.0 117.8 72.5 28.7 20.40 17.00 174.0 120.6 tak

10840 108.0 62.0 40.0 20.0 20.0 117.8 71.8 42.7 26.30 19.80 260.0 120.6 tak

11413 113.6 35.0 13.5 4.2 9.3 118.9 41.5 15.9 8.80 7.80 53.7 33.3 tak

13513 135.0 35.0 13.5 4.2 9.3 143.0 41.5 15.9 9.95 8.70 63.7 39.5 tak

13527 135.0 35.0 27.2 4.2 23.0 143.0 41.5 29.6 14.90 11.70 128.5 97.5 tak

15416 154.0 37.7 16.0 4.2 11.8 162.9 45.6 18.3 13.4 11.3 93,0 61.6 tak
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 
4280, DEF 

STANAG 81-41, 
NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim 
gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, cztery w tym dwa 

wzmocnione metalowymi okuciami dwustopniowe zatrzaski, osiem 
otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), 

silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany 
do zdejmowania wieka skrzyni
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. Waga 
(bez pianki)

58,1 38,1 45,5 7,52 -33÷ +90

5140

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

60,70 47,50 27,50 53,80 40,50 25,00 6,00 19,00 8,25 7,00 37,20 -33÷ +90

5325

łatwe
magazynowanie

system
wysuwanych

 szuflad

demontowane 
szuflady

ergonomiczny
uchwyt

 łatwy dostęp
do szflad

przegródki
(DIV-53)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-V)

organizer wieka
(PANEXPL 53)

demontaż wieka

koła
transportowe
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym 
uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego 
i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, cztery dwustopniowe zatrzaski, 
osiem otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), koła 

transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, system zawiasów przystosowany 
do zdejmowania wieka skrzyni

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

60,70 47,50 27,50 53,80 40,50 25,00 6,00 19,00 8,25 7,00 37,20 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z pianką bez 
pianki

max.

62,7 47,5 29,2 53,8 40,5 25,0 6,0 19,0 11,25 10,0 37,2 -33÷ +90

5326

ergonomiczny 
uchwyt

koła transportoweorganizer wieka
(PANEXPL 53)

demontaż wiekaprzegródki
(DIV-53)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-V)



Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, 
ergonomiczna rączka z miękkim 

gumowanym uchwytem, dwa boczne 
uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, 

osiem w tym dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami otwory na kłódkę, 
silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy 
dwa wzmocnione metalowymi okuciami

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 
4280, DEF 

STANAG 81-41, 
NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, 
ergonomiczna rączka z miękkim 

gumowanym uchwytem, dwa boczne 
uchwyty, uchwyt teleskopowy

z systemem szybkiego i bezpiecznego 
zamykania oraz otwierania, cztery 

dwustopniowe zatrzaski, osiem
w tym dwa wzmocnione metalowymi 

okuciami otwory na kłódkę, koła 
transportowe, silikonowa uszczelka 

typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

65,00 51,00 24,50 58,00 44,00 22,00 6,00 16,00 8,39 7,16 36,70 -33÷ +90

5822

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

67,00 51,00 26,20 58,00 44,00 22,00 6,00 16,00 10,40 9,17 36,70 -33÷ +90

5823

ergonomiczny 
uchwyt

koła transportoweorganizer wieka
(PANEXPL 58)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-G)

organizer wieka
(PANEXPL 58)

przegródki
(DIV-58)

przegródki
(DIV-58)

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-G)
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

65,00 51,00 24,50 58,00 44,00 22,00 6,00 16,00 8,39 7,16 36,70 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

67,00 51,00 26,20 58,00 44,00 22,00 6,00 16,00 10,40 9,17 36,70 -33÷ +90

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym uchwytem, 
dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego i bezpiecznego 

zamykania oraz otwierania, cztery dwustopniowe zatrzaski, osiem w tym dwa 
wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę, koła transportowe, silikonowa 

uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

67,0 51,0 37,2 58,0 44,0 33,0 6,0 27,0 12,65 10,54 62,0 -33÷ +90

5833

wielofunkcyjna torba 
z przegródkami

(BAG-G)

organizer wieka
(PANEXPL 58)

ergonomiczny 
uchwyt

koła transportowe

torba do
skrzyni

(GBAG-58)

przegródki
(DIV58, DIV58.1, 

DIV58.2)
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim gumowanym 
uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z systemem szybkiego

i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, siedem dwustopniowych zatrzasków, 
sześć w tym dwa wzmocnione metalowymi okuciami otwory na kłódkę,

koła transportowe, silikonowa uszczelka typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

86,00 56,00 35,50 76,50 48,50 30,50 6,00 24,50 16,39 13,56 81,80 -33÷ +90

7630

przegródki
(DIV-7630)

wielofunkcyjna torba
z przegródkami

(BAG-L), (BAG-M)

organizer wieka
(PANEXPL 76)

koła transportowe

ergonomiczny 
uchwyt

torba do skrzyni (GBAG-76)

uchwyt
boczny
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

86,00 56,00 35,50 76,50 48,50 30,50 6,00 24,50 16,39 13,56 81,80 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z pianką bez 
pianki

max.

86,0 56,0 46,0 76,5 48,5 41,5 6,0 35,5 18,87 15,02 118,5 -33÷ +90

7641

przegródki
(DIV-7641)

organizer wieka
(PANEXPL 76)

koła transportowe

ergonomiczny 
uchwyt

uchwyt
boczny

wielofunkcyjna torba
z przegródkami
(BAG-O, BAG-P)

torba do
skrzyni

(GBAG-76)

Certyfikaty

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41, NSN-CODE

Wyposażenie standardowe

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka z miękkim 
gumowanym uchwytem, dwa boczne uchwyty, uchwyt teleskopowy z 

systemem szybkiego i bezpiecznego zamykania oraz otwierania, siedem 
dwustopniowych zatrzasków, sześć w tym dwa wzmocnione metalowymi 
okuciami otworów na kłódkę, koła transportowe, silikonowa uszczelka 

typu Oring, zawiasy dwa wzmocnione metalowymi okuciami



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

83,6 64,1 30,4 77,0 58,0 26,5 9,0 17,5 12,60 10,30 70,0 -33÷ +90

7726
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przegródki
(DIV-77)

organizer wieka
(PANEXPL 77)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STAN 81-41

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka 
z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne 

uchwyty, siedem dwustopniowych 
zatrzasków, cztery otwory (dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami) na kłódkę, silikonowa 

uszczelka typu Oring, zawiasy

koła transportowe



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

83,6 64,1 30,4 77,0 58,0 26,5 9,0 17,5 12,60 10,30 70,0 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

83,6 64,1 48,9 77,0 58,0 45,0 9,0 36,0 19,80 15,50 144,0 -33÷ +90

7745
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przegródki
(DIV-77, DIV-7745)

organizer wieka
(PANEXPL 77)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STAN 81-41

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka 
z miękkim gumowanym uchwytem, dwa boczne 

uchwyty, siedem dwustopniowych 
zatrzasków, cztery otwory (dwa wzmocnione 
metalowymi okuciami) na kłódkę, silikonowa 

uszczelka typu Oring, zawiasy

koła transportowe
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, 
cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę , przystosowana 

do montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, 
silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, 
cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę , przystosowana do 
montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, silikonowa 

uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

98,9 41,5 15,7 93,9 35,2 13,7 4,3 9,4 7,7 6,7 27,9 -33÷ +90

9413

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

118,9 41,5 15,9 113,6 35,0 13,5 4,2 9,3 8,8 7,8 33,3 -33÷ +90

11413

koła 
transportowe

zamek szyfrowy
(KIT-DL)

pokrowiec
na broń (GBAG-94)

koła 
transportowe

zamek szyfrowy
(KIT-DL)

pokrowiec
na broń (GBAG-114)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

143,0 41,5 15,9 135,0 35,0 13,5 4,2 9,3 9,95 8,7 39,5 -33÷ +90

13513
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

98,9 41,5 15,7 93,9 35,2 13,7 4,3 9,4 7,7 6,7 27,9 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

118,9 41,5 15,9 113,6 35,0 13,5 4,2 9,3 8,8 7,8 33,3 -33÷ +90

koła 
transportowe

zamek szyfrowy
(KIT-DL)

pokrowiec
na broń (GBAG-135)

pasek na
ramię

(SHOULDERKIT.U)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty,
cztery dwustopniowe zatrzaski, cztery otwory na kłódkę , przystosowana 

do montażu paska naramiennego, łożyskowane koła transportowe, 
silikonowa uszczelka typu Oring, cyfrowe zamki (opcja), zawias



Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

143,0 41,5 29,6 135,0 35,0 27,2 4,2 23,0 14,9 11,7 97,5 -33÷ +90

13527

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Zawór wyrównujący ciśnienie, ergonomiczna rączka, 
dwa boczne uchwyty, cztery dwustopniowe zatrzaski, 
sześć otworów na kłódkę , sześć łożyskowanych kół 

transportowych, silikonowa uszczelka typu Oring, 
cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

koła 
transportowe

zamek cyfrowy
(KIT-DL)

pokrowiec
na broń (GBAG-135)
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

143,0 41,5 29,6 135,0 35,0 27,2 4,2 23,0 14,9 11,7 97,5 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

162,9 45,6 18,3 154,0 37,7 16 4,2 11,8 13,4 11,3 61,6 -33÷ +90

15416

koła 
transportowe

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Dwa automatyczne zawory wyrównujące ciśnienie, 
ergonomiczna rączka, dwa boczne uchwyty, cztery 

dwustopniowe zatrzaski,
sześć otworów na kłódkę (dwa wzmocnione

metalowymi okuciami) , sześć łożyskowanych kół
transportowych, silikonowa uszczelka typu Oring,

cyfrowe zamki (opcja), zawiasy

www.castelior.pl      |     35EXPLORER



36   |    www.castelior.pl EXPLORER

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41

Zawór wyrównujący ciśneinie, dwie równe pokrywy celem lepszego 
dostępu, 12 metalowych lub plastikowych zatrzasków; 16 

otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), 4 
wymienne koła instalowane bezpośrednio do konstrukcji skrzyni; 

7 uchwytów: na wieku: 2 górne składane duże uchwyty, celem 
ułatwienia ich transportu przez 2/4 osoby, gdy skrzynia jest 

zamknięta, oraz w celu podwieszenia jej na uchwycie ściennym 
(uchwyt ścienny- wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, 
aby ułatwić transport przez 2 osóby dla przenoszenia górnej 

połowy; dolna połowa: 1 składany duży uchwyt (przeciwnie do 
kół), aby ułatwić powieszenie skrzyni na ścianie (uchwyt ścienny- 

wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, aby ułatwić transport 
przez 2 osoby dolnej połowy skrzyni; Cztery dodatkowe punkty 

podpięcia umożliwiają łatwe podpięcie zamków cyfrowych (zamki 
cyfrowe – opcja)

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

117,8 71,8 42,7 108,0 62,0 40,0 20,0 20,0 26,3 19,8 120,6 -33÷ +90

10840

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

117,8 72,5 28,7 108,0 62,0 26,0 6,0 20,0 20,4 17,0 120,6 -33÷ +90

10826

pokrowiec
na broń (GBAG-108)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STAN 81-41

Zawór wyrównujący ciśneinie, dwie równe pokrywy 
celem lepszego dostępu, 12 metalowych lub 

plastikowych zatrzasków; 16 otworów na kłódkę (dwa 
wzmocnione metalowymi okuciami), 2 boczne uchwyty

pokrowiec
na broń (GBAG-108)
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Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, DEF 
STANAG 81-41

Zawór wyrównujący ciśneinie, dwie równe pokrywy celem lepszego 
dostępu, 12 metalowych lub plastikowych zatrzasków; 16 

otworów na kłódkę (dwa wzmocnione metalowymi okuciami), 4 
wymienne koła instalowane bezpośrednio do konstrukcji skrzyni; 

7 uchwytów: na wieku: 2 górne składane duże uchwyty, celem 
ułatwienia ich transportu przez 2/4 osoby, gdy skrzynia jest 

zamknięta, oraz w celu podwieszenia jej na uchwycie ściennym 
(uchwyt ścienny- wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, 
aby ułatwić transport przez 2 osóby dla przenoszenia górnej 

połowy; dolna połowa: 1 składany duży uchwyt (przeciwnie do 
kół), aby ułatwić powieszenie skrzyni na ścianie (uchwyt ścienny- 

wyposażenie opcjonalne); 2 boczne uchwyty, aby ułatwić transport 
przez 2 osoby dolnej połowy skrzyni; Cztery dodatkowe punkty 

podpięcia umożliwiają łatwe podpięcie zamków cyfrowych (zamki 
cyfrowe – opcja)

Certyfikaty Wyposażenie standardowe

IP67, STANAG 4280, 
DEF STANAG 81-41, 

NSN-CODE

Modele  BD1/BD2 przystosowane zostały do 
przechowywania do 12 sztuk broni długiej wraz 
z magazynkami. Model BD1 dodatkowo posiada 

wskaźnik wilgotności

Uchwyt ścienny EX. METALPLATE

Metalowy uchwyt (2 szt.), przeznaczony do mocowania i zawieszania skrzyni 
10840 na ścianie - w całości lub jej jednej części. Uchwyt pozwala na pełne 
wykorzystanie skrzyni 10840 jako stałego lub mobilnego elementu zbrojowni.
Skrzynia (lub obydwie jej połowy osobno) jest podwieszona na metalowej 
klamrze za jej górny uchwytu co powoduje, że łatwo i szybko całość można 
zdemontować. Konstrukcja EX. METALPLATE pozwala na zamontowanie kłódki 
celem dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem lub kradzieżą.

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

117,8 71,8 42,7 108,0 62,0 40,0 20,0 20,0 26,3 19,8 120,6 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

117,8 72,5 28,7 108,0 62,0 26,0 6,0 20,0 20,4 17,0 120,6 -33÷ +90
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Nr katalogowy Pasuje do modeli Wymiary

PANEXPL27 2712 - 2717 255x180

PANEXPL33 3317 310x215

PANEXPL33W 3317W 310x320

PANEXPL38 3818 375x225

PANEXPL44 4412-4419 422x295

PANEXPL48 4820 475x325

PANEXPL51 5117-5122 500x230

PANEXPL53 5325 - 5326 525x390

PANEXPL58
5822-5823-

5833
575x395

PANEXPL76 7630-7641 755x440

PANEXPL77 7726-7745 720x530

Organizery
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DRN44
Pasuje do modelu: 4419
Wym. zew.: 340 x 180 x 440 mm

DRN53
Pasuje do modelu: 5326
Wym. zew.: 430 x 250 x 540 mm

DRN77
Pasuje do modelu: 7745
Wym. zew.: 740 x 570 x 350 mm

BAG-R
Pasuje do modelu: 2712
Wym. zew.: 270 x 195 x 80 mm

BAG-S
Pasuje do modelu: 2717
Wym. zew.: 270 x 195 x 130 mm

BAG-T
Pasuje do modelu: 3317
Wym. zew.: 325 x 230 x 95 mm

BAG-U
Pasuje do modelu: 3317W
Wym. zew.: 325 x 340 x 95 mm

BAG-E
Pasuje do modelu: 3818
Wym. zew.: 375 x 265 x 140 mm

BAG-PC44
Pasuje do modelu: 4412
Wym. zew.: 450 x 345 x 55 mm

BAG-A
Pasuje do modelu: 4419
Wym. zew.: 450 x 340 x 125 mm

BAG-F
Pasuje do modelu: 4820
Wym. zew.: 475 x 365 x 160 mm

BAG-PC48
Pasuje do modelu: 4820
Wym. zew.: 475 x 365 x 170 mm

BAG-B
Pasuje do modelu: 5117-5122
Wym. zew.: 530 x 285 x 135 mm

BAG-V
Pasuje do modelu: 5325-5326
Wym. zew.: 535 x 410 x 100 mm

BAG-G
Pasuje do modelu: 5822-5823-5833
Wym. zew.: 435 x 285 x 165 mm

BAG-L
Pasuje do modelu: 7630
Wym. zew.: 380 x 240 x 240 mm

BAG-M
Pasuje do modelu: 7630
Wym. zew.: 755 x 240 x 245 mm

BAG-O
Pasuje do modelu: 7641
Wym. zew.: 382 x 242 x 355 mm

BAG-P
Pasuje do modelu: 7641
Wym. zew.: 755 x 240 x 350 mm

Plecaki i torby na drony

Torby
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Pasuje do skrzyń: Dostępne akcesoria

1908 - - - - -

DIV1908

1913 - - - - -

DIV1913

2209 - - - - -

DIV2209

2214 - - - - -

DIV2214

2712 - -

PANEXPL27 BAG-R DIV2712

2717 - -

PANEXPL27 BAG-S DIV2717

3317 - -

PANEXPL33 BAG-T DIV3317

3317W - -

PANEXPL33W BAG-U DIV3317W

3818 - -

PANEXPL38 BAG-E DIV3818

4412 - -

PANEXPL44 BAG-PC44 DIV-4412

4419 - -

PANEXPL44 BAG-A DIV4419

4820 -

PANEXPL48 BAG-F BAG-PC48 4820

5117-5122 - -

PANEXPL51 BAG-B DIV51

5325-5326 -

PANEXPL53 2x BAG-V 2x DIV53
1x BAG-V + 1x 

DIV53

5822-5823 - -

PANEXPL58 2x BAG-G 2x DIV58
1x BAG-G + 1x 

DIV58

5833
PANEXPL58

1x DIV58.1 + 
1x DIV58 + 1x 

DIV58.2 

2x DIV58 + 
2x DIV58 .2

2x DIV58 .1
1x BAG-G + 1x 
DIV58.2 + 1x 

DIV58.1

2x BAG-G + 2x 
DIV58.2

7630

PANEXPL76 4x BAG-L 2x DIV7630 2x BAG-M
2x BAG-L + 1x 

DIV7630
2x BAG-L + 1x 

BAG -M

7641

PANEXPL76 4x BAG-0 2x DIV7641 2x BAG-P
2x BAG-0 + 1x 

DIV7641
2x BAG-0 + 1x 

BAG-P

7726 - - - -

PANEXPL77 2x DIV 77

7745 - -

PANEXPL77 4x DIV 77 2x DIV 7745
1x DIV 7745 +

2x DIV 77

Akcesoria
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DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

DIV1908 (pasuje do: 1908)
Wymiary zew.: 185 x 120 x 65 mm.

Wkładki z przegródkami
do indywidualnej adaptacji.
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

67,8 40,4 33,1 65,3 34,0 31,2 6,5 24,7 - 4,40 42,7 -33÷ +90

MUB65
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

67,8 40,4 33,1 65,3 34,0 31,2 6,5 24,7 - 4,40 42,7 -33÷ +90

Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg) Wyporność 
(kg)

Zakres
temp.
(°C)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

max.

80,7 47,0 34,5 78,0 41,0 33,0 5,0 28,0 6,3 80,5 120,6 -33÷ +90

MUB78
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Kolor
(standard)

Wymiary zew. 
(cm)

Wymiary wew.
(cm)

Wieko 
skrzyni

Zasobnik Waga (kg)

dług. szer. wys. dług. szer. wys. głęb. głęb. z 
pianką

bez 
pianki

107,80 47,50 15,70 92,50 42,00 12,00 6,00 6,00 8,10 7,10

GUNCASE





AEGIS – Nowej generacji ekstremalnie wytrzymałe 
skrzynie transportowe sprawdzone w każdych 
warunkach.
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AEGIS jest marką 
należącą do czołowego 
producenta opakowań 
z tworzyw sztucznych z 
Wielkiej Brytanii - Leafield 
Environmental. 

Wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystywanie najnowszych 
technologii wraz z ogromnym zapleczem projektowo-
badawczym daje możliwość tworzenia kolejnych generacji 
skrzyń transportowych wyznaczając nowe standardy w tym 
zakresie.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
i materiałów oraz gromadzonych przez lata doświadczeń 
powstały lekkie i wytrzymałe skrzynie transportowe 
dla standardowych i niestandardowych zastosowań 
transportowych. 
Wykonane w technologii formowania rotacyjnego (z ang. 
Roto-Molding) stały się bardziej odporne na wszelkiego 

rodzaju czynniki zewnętrzne jednocześnie zachowując zwartą 
ergonomiczną konstrukcję.
Zastosowane rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne 
uczyniły wyrób pozwalający na możliwość łatwego 
przeprowadzenia procesu dekontaminacji.
Innowacyjna konstrukcja zapewnia niespotykaną stabilność 
w składowaniu skrzyń zarówno w pionie jak i w poprzek bez 
względu na ich wielkość dzięki specjalnie zaprojektowanym
i spasowanym systemom wklęsło-wypukłym pokrywy i spodu 
skrzyni łatwo blokującym się.
Podwójna wzmocniona ściana wieka zwiększa odporność 
na uszkodzenia spowodowane zarówno uderzeniami jak
i obciążeniami dzięki czemu jest chroniona przed przebiciem 
bądź pęknięciem mogącym naruszyć jej szczelność. 
Konstrukcja wieka pozwala również na natychmiastowe 
odprowadzanie nadmiaru wody z jego powierzchni.
Na uwagę zasługują również zamknięcia motylkowe oraz 
zawiasy z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantujące 
zachowanie najwyższego poziomu szczelności skrzyni 
w każdych warunkach transportowych i magazynowych. 
Specjalnie zaprojektowany system różnorodnych uchwytów 
transportowych zapewnia użytkownikowi dogodne 
przenoszenie ich dowolną metodą.
Integralne, nie nitowane bądź dokręcane uchwyty 
uniemożliwiają jednocześnie rozszczelnienie skrzyni związane 
z ich odłamaniem bądź poluzowaniem.
Brak części ruchomych oraz wystających eliminuje zagrożenia 
związane z ich oberwaniem bądź uszkodzeniem elementów 
skrzyni.
Na szczególną uwagę zasługuje również wnętrze skrzyni 
zaprojektowane w sposób pozwalający na implementowanie 
w niej przegród, boksów czy szuflad dając użytkownikowi 
pełen wachlarz zastosowań w odróżnieniu od zwykłych skrzyń 
transportowych.
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Ergonomiczne
uchwyty.
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Przepusty transportowe.

Zawór ciśnieniowy /
wskaźnik wilgotności.

System elementów 
wklęsło - wypukłych 
umożliwiających 
stabilne składowanie 
pionowe.

Wewnętrzny 
system elementów 
konstrukcyjnych 
pozwalający na 
bezinwazyjną
aranżację wnętrza 
skrzyni.

Uszczelka wieka 
skrzyni.

Ogranicznik wieka 
skrzyni.

Tabliczka 
znamionowa na 
froncie skrzyni.

Możliwość 
nanoszenia numerów 
seryjnych w trakcie 
produkcji.

Miejsce na 
tymczasowe 
oklejenia.

Zamknięcia 
motylkowe ze stali 
nierdzewnej.

Tabliczka znamionowa 
na wieku skrzyni.

Charakterystyka skrzyń Aegis
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Możliwości przekształcenia wnętrza skrzyni Aegis

Modułowy system AEGIS pozwala kreować i aranżować wnętrza skrzyń na bazie ich różnorodnych 
wymiarów. Wybór należy do Ciebie. System AEGIS daje nieograniczone możliwości indywidualnego 
aranżowania skrzyni do potrzeb użytkownika.
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Anatomia skrzyń Aegis

Tabliczki znamionowe
na pokrywie i froncie

skrzyni (opcja).

Uszczelka zapewniająca
maksymalną szczelność

skrzyni.

Dodatkowe przepusty
transportowe umożliwiające

stabilne spięcie skrzyń
w trakcie transportu.

Zintegrowane ze skrzynią
ergonomiczne uchwyty

transportowe.
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System elementów wklęsło-
wypukłych w wieku i spodzie
skrzyni umożliwiający stabilne
składowanie i transport skrzyń
bez względu na ich rozmiar.

Skrzynia wykonana 
w technologii 
formowania 
rotacyjnego z 
najwyższej jakości 
polietylenu.

Zamknięcia 
motylkowe 
wykonane z 
wysokiej jakości 
stali nierdzewnej.

Koła transportowe
(opcja).
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Nasz dział konstrukcyjno-
wdrożeniowy czuwa nad tym
aby Klient mógł  być pewnym,
że towar lub urządzenie
oraz dodatkowe akcesoria 
są dobrze zabezpieczone 
przed działaniem czynników 
zewnętrznych.

Dla takich oczekiwań i potrzeb 
projektujemy oraz  wykonujemy 
niestandardowe wypełnienia 
gąbkowe. Wypełnienia te 
dokładnie odwzorowują kształt 
przedmiotów, które wymagają 
bezpiecznego składowania lub 
transportu.
Takie rozwiązanie zapewnia:
1. Dodatkowe pochłanianie energii mechanicznej, działającej na opakowanie 
z zewnątrz w czasie transportu,
2. Stabilne usztywnienie i unieruchomienie  przechowywanych  akcesoriów,
3. Ergonomiczne wykorzystanie  wnętrza skrzyni tak, aby panował w niej ład 
i porządek.

W zależności od potrzeb wykorzystujemy do tego pianki polietylenowe 
lub poliuretanowe o różnej grubości i gęstości, a także inne materiały, 
które pozwalają dodatkowo wzmocnić konstrukcje lub zabezpieczyć 
ją przed działaniem wysokich temperatur. Obróbka pianek odbywa 
się z wykorzystaniem różnorodnych  technologii, dzięki czemu kształt 
zabezpieczanego urządzenia oraz akcesoriów nie ma znaczenia i nie 
ogranicza możliwości jej zastosowania.

Metody te doskonale sprawdziły się już u wielu 
naszych Klientów (również zagranicznych), dla 
których wykonaliśmy aranżacje między innymi 
dla:
• sprzętu diagnostycznego i pomiarowego (alkomaty, noktowizory, kamery 
   termowizyjne),
• sprzętu telekomunikacyjnego oraz łączności (radiostacje)
• akcesoriów bezzałogowych jednostek latających,
• mobilnych magazynów broni,
• sprzętu fotograficznego,
• osprzętu i akcesoriów urządzeń medycznych (mikroskopy, mammografy)

W bezpiecznym transporcie, 
opakowanie to tylko połowa 
sukcesu, druga połowa to 
aranżacja wnętrza i właściwe 
zabezpieczenie towaru. 
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Centrala
 
ul. Brzozowa 8, 55-330 Gałów
tel.: +48 666 05 29 29,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

Oddział Wrocław
 
ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław
tel.: +48 666 05 29 29,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

Oddział Warszawa
ul. Chełmońskiego 3A, 05-091 Ząbki
tel.: +48 669 25 01 71,
fax: + 48 22 201 21 64,
e-mail: biuro@castelior.pl
e-mail: zamowienia@castelior.pl

KRS 0000414477. NIP 913-161-48-65

CASTELIOR A. Górecki i Wspólnicy Sp. j.

Model
Wymiary wewnętrzne (cm) Wymiary zewnętrzne Waga Pojemość 

w litrach
Wyporność

(kg)
Kółka

dł. szer. wys. gł. wieka gł. skrzyni dł. szer. wys. z pianką bez pianki

1908 19.0 12.5 8.5 2.0 6.5 21.6 18.0 10.2 0.70 0.80 2.0 1.4 nie

1913 19.0 12.5 13.5 2.0 11.5 21.6 18.0 15.2 0.92 0.85 3.2 2.4 nie

2209 22.0 16.0 9.5 2.0 7.5 24.6 21.5 11.2 0.99 0.88 3.3 2.3 nie

2214 22.0 16.0 14.5 2.0 12.5 24.6 21.5 16.2 1.29 1.16 5.1 3.9 nie

2712 27.6 20.0 12.0 3.5 8.5 30.5 27.0 14.4 1.83 1.62 6.6 4.2 nie

2717 27.6 20.0 17.0 3.5 13.5 30.5 27.0 19.4 2.12 1.93 9.3 6.7 nie

3005 30.0 21.0 5.8 2.0 3.8 32.6 26.9 7.5 1.2 1.1 4.0 2.1 nie

3317 33.0 23.4 17.0 6.8 10.2 36.0 30.4 19.4 2.51 2.29 13.1 7.0 nie

3317W 33.0 35.0 17.0 6.8 10.2 36.0 42.0 19.4 3.30 2.92 19.6 10.6 nie

3818 38.0 27.0 18.0 4.7 13.3 41.0 34.0 20.5 3.58 3.14 18.4 12.4 nie

4412 44.5 34.5 12.5 4.7 7.8 47.4 41.5 14.9 3,90 3.40 19.2 10.7 nie

4419 44.5 34.5 19.0 4.7 14.3 47.4 41.5 21.4 4.70 4.00 29.2 29,2 nie

4820 48.0 37.0 20.5 5.0 15.5 52.0 43.5 23.0 5.40 4.64 35.5 24.7 nie

5117 51.7 27.7 17.3 5.0 12.3 54.6 34.7 19.7 4.50 3.80 24.7 15.8 nie

5122 51.7 27.7 21.7 5.0 16.7 54.6 34.7 24.7 7.00 6.00 31.0 21.5 tak

5140 - - - - - 58.1 38.1 45.5 - 7,52 - - tak

5325 53.8 40.5 25.0 6.0 19.0 60.7 47.5 27.5 8.25 7.00 53.0 37.2 nie

5326 53.8 40.5 25.0 6.0 19.0 62.7 47.5 29.2 11.25 10.00 53.0 37.2 tak

5822 58,0 44.0 22.0 6.0 16.0 65.0 51.0 24.5 8.39 7.16 56.1 36.7 nie

5823 58,0 44.0 22.0 6.0 16.0 67.0 51.0 26.2 10.40 9.17 56.1 36.7 tak

5833 58,0 44.0 33.0 6.0 27.0 67.0 51.0 37.2 12.65 10.54 84.2 62.0 tak

7630 76.5 48.5 30.5 6.0 24.5 86.0 56.0 35.5 16.39 13.56 113.1 81.8 tak

7641 76.5 48.5 41.5 6.0 35.5 86.0 56.0 46.0 18.87 15.02 153.9 118.5 tak

7726 77.0 58.0 26.5 9.0 17.5 83,6 64.1 30.4 12,60 10,30 118.0 70.0 tak

7745 77.0 58.0 45.0 9.0 36.0 83,6 64.1 48.9 19,80 15.50 200.0 144.0 tak

9413 93.9 35.2 13.7 4.3 9.4 98.9 41.5 15.7 7.70 6.70 45.3 27.9 tak

10826 108.0 62.0 26.0 6.0 20.0 117.8 72.5 28.7 20.40 17.00 174.0 120.6 tak

10840 108.0 62.0 40.0 20.0 20.0 117.8 71.8 42.7 26.30 19.80 260.0 120.6 tak

11413 113.6 35.0 13.5 4.2 9.3 118.9 41.5 15.9 8.80 7.80 53.7 33.3 tak

13513 135.0 35.0 13.5 4.2 9.3 143.0 41.5 15.9 9.95 8.70 63.7 39.5 tak

13527 135.0 35.0 27.2 4.2 23.0 143.0 41.5 29.6 14.90 11.70 128.5 97.5 tak

15416 154.0 37.7 16.0 4.2 11.8 162.9 45.6 18.3 13.4 11.3 93,0 61.6 tak
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