
15* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia para Sempre Belzer ao final do catálogo.

• Tamanho ideal e design inovador
• Visual exclusivo na cor black, bastante atrativa e que evita marcas de 

sujeira. Tudo isso sem falar do espaço de sobra para guardar o que quiser.
• Canto emborrachado: amortece impactos, evitando amassados e danos.
• Gavetas com trava: não abrem durante o transporte
• Estrutura 100% aço: durabilidade e resistência
• Versatilidade: furo nas laterais para encaixe de acessários que proporcio-

nam o armazenamento de ferramentas essenciais
* vendidos separadamente

83164B

• Alça feita em peça única
• 5 compartimentos para armazenamento
• Alça retrátil que facilita a movimentação
• Acabamento em chapa de aço com 0,60mm
• Dobradiças reforçadas
• Pintura eletrostática altamente resistente
• Rodízio resistente que facilita o transporte

• Alça feita em peça única
• 5 compartimentos para armazenamento
• Acabamento em chapa de aço com 0,60mm
• Dobradiças reforçadas
• Pintura eletrostática altamente resistente

Caixa Sanfonada

Carrinho de Ferramentas e Gabinete

Caixa Sanfonada com Rodas

CÓDIGO
COMPR. 

(mm)
LARG.
(mm)

ALT.
(mm)

221001BR 2 3,400 500 200 210

EMBALAGEM

CAIXA

CÓDIGO
COMPR. 

(mm)
LARG.
(mm)

ALT.
(mm)

83164B 1 55,8 678 459 859

83163B 1 32,9 678 459 483

EMBALAGEM

CAIXA

CÓDIGO
COMPR. 

(mm)
LARG.
(mm)

ALT.
(mm)

221001RBR 2 7,240 600 210 420

EMBALAGEM

CAIXA

Organização e Armazenamento

LANÇAMENTO!

LANÇAMENTO!

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

CARACTERÍSTICAS E DESTAQUES:

MEDIDAS E DESTAQUES:

MEDIDAS E DESTAQUES:

MEDIDAS E DESTAQUES: MEDIDAS E DESTAQUES:

As caixas e carrinhos Belzer oferecem soluções para uma melhor organização e armazenamento das ferramentas. Todas 
as peças são desenvolvidas com materiais de primeira qualidade e são versáteis, apresentando tamanho ideal para facilitar 
a vida dos profissionais. Apresentam design arrojado e estrutura 100% aço, que asseguram um visual atrativo, além de 
alta durabilidade.

83163B

Possui tampa com pistão 
pneumático, que controla 
abertura e fechamento 
com suavidade

Encaixe perfeito 
entre o carrinho e 

o gabinete.

Rodas de cinco polegadas: 
grandes, resistentes e 
inspiradas em modelos 
automotivos.


