ESSBOX SYSTEM
ORIGINAL • MINI • SYSTAINER • BILRACK • TILLBEHÖR
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Det är enkelt att hålla
ordning och man slipper
hälla över skruv i fasta fack.
AXEL FRÖLICH, SNICKARE

UTVECKLAT TILLSAMMANS MED PROFFS

Ett system för all infästning

ESSBOX System ger dig 100% koll på dina grejer och du
anpassar enkelt innehållet efter vad varje jobb kräver.

Glöm röriga förvaringslådor och oordning
bland all din infästning. ESSBOX System är
utvecklat tillsammans med professionella
hantverkare för att göra arbetslivet effektivare
och smidigare. Systemet underlättar förvaringen av skruv och infästning och det är
enkelt att få med dig allt du behöver.
Designen är anpassad för att stå emot vårt
nordiska klimat och för att klara hårt slitage
i tuffa byggmiljöer.

Systemet består av väskorna ESSBOX Mini,
ESSBOX Original och ESSBOX Systainer,
som alla är utformade efter våra produktboxar i plast.
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ENKELT ATT ANPASSA EFTER VARJE JOBB
• Placera boxlocken i botten
• Väsklocket ser till att skruven
ligger kvar i boxarna

LOAD

• Väskan behöver inte packas full för
att boxarna ska stå kvar på plats

WORK
RELOAD
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ESSBOX ORIGINAL
Kraftfull, slittålig och en succé bland proffsen.

Svinbra!
Systemet är verkligen
genomtänkt.
ROLF PETTERSSON, INSTALLATÖR

• Designad för ovarsam hantering
• Står emot regn, snö och vårt nordiska klimat

• Tåligt, starkt och rörligt handtag,
maxvikt 15 kg

• Vaddering inne i locket formar sig efter boxarna
och förhindrar att innehållet ramlar ut

• Robust låsfunktion i aluminium

• Oktagonmönstret i botten håller boxarna
på plats även om väskan inte är fullpackad

• Art. nr 460999

• Stapelbara

Rymmer 14 st
203 förp.

• Mått (mm): B 525, H 445, D 110
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ESSBOX MINI

Storleken gör att ESSBOX Mini
kan följa med precis överallt.
Även en fullastad väska känns
smidig och inte för tung.

Lite mindre, lite lättare, samma smarta system.

AXEL FRÖLICH, SNICKARE

60%

av originalstorleken
• Designad för ovarsam hantering
• Vaddering inne i locket formar sig efter
boxarna och förhindrar att innehållet
ramlar ut

• Fast integrerat och gummerat
handtag gör väskan bekväm att bära
• Står emot regn, snö och vårt
nordiska klimat

• Oktagonmönstret i botten håller boxarna
på plats även om väskan inte är fullpackad

• Utbytbara lås som kan häktas av
vilket gör att de inte skadas så enkelt

• Stapelbara

• Lock med stegvis öppning i två lägen
underlättar i och urpackning
• Mått (mm): B 435, H 368, D 110
• Art. nr 460969
Rymmer 9 st
203 förp.
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ESSBOX SYSTAINER
Fullt kompatibel med exempelvis Festool som också använder T-Loc generationen av Systainer.

TIPS!
För dig som redan har en T-Loc II
låda finns ett ESSBOX ombyggnadskit
med dekaler, lock och tråg.
• Levereras med insatslock

NYHET
SYSTAINER®
T-LOC II SERIEN

• ESSBOX-anpassat bottentråg
• Semi-kompatibel med föregående generation
av systainer och kan då staplas ovanpå men
inte under
• Mått (mm): B 396, H 157,5, D 296
• Art. nr 460939

Grymt att den är kompatibel
med mina befintliga systainrar.
THOMAS MÅRTENSSON, ELEKTRIKER

• Designad för ovarsam hantering
• Vaddering inne i locket formar sig efter
boxarna och förhindrar att innehållet
ramlar ut
• Oktagonmönstret i botten håller boxarna
på plats även om väskan inte är fullpackad
Rymmer 8 st
203 förp.
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FÖRPACKNINGSBOXAR
Finns i sex olika förpackningsstorlekar.

GLÖM RÖRIGA FÖRVARINGSLÅDOR
JOBBA SOM ETT PROFFS MED ESSBOX SYSTEM

98,7%
skulle rekommendera
ESSBOX SYSTEM
till kollegor

• IP44-klassad
• Fäst locket under boxen
så får du snabb överblick i väskan
• Återvinningsbar plast
• Designad för ovarsam hantering
• Står emot regn, snö och vårt nordiska klimat
• Stapelbara

INGA TRASIGA
FÖRPACKNINGAR,
MINSKAT
SVINN

DÄRFÖR UTVECKLADES ESSBOX SYSTEM
• 95% hade problem med trasiga förpackningar
• 90% avbröt sitt arbete för att hämta rätt infästning
• 109 Mkr/år beräknad svinnkostnad för infästning
Enligt undersökning med 160 hantverkare.
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4 ST VÄSKOR

BILRACK

Två hyllplan för förvaring av
boxar, fyra väskor samt gavelställ till en ESSBOX Mini.

Lagerförs inte av ESSVE, utan köps direkt via
System Edström eller deras återförsäljare.

3 ST VÄSKOR
Smidigt ställ som monteras
fast i golvet på servicebilen.
ESSBOX ORIGINAL
Mått (mm): B 530, H 365, D 355
Höjd i framkant: 100 mm
Art nr. 9912902

SPECIAL ANPASSADE

BILRACK
PASSAR ALLA
SERVICEBILAR

3 ST VÄSKOR
Två hyllplan med boxmatta för förvaring av boxar.
ESSBOX ORIGINAL
Mått (mm): B470, H 670, D670
Art nr. 99160001

BILRACK System Edström

SKENOR 2-PACK

System Edström är marknadsledare i Norden inom tillverkning
och försäljning av bilinredningar till servicebilar. De erbjuder
smarta racklösningar för alla våra olika ESSBOX-väskor och
garanterar en säker frakt av all din infästning.

För egna installationer i servicebilen. Anpassad för
montering mot samtliga System Edströms hyllstegar
(470 mm djup). 2-pack.
Art nr. 9912310

16

17

BILRACK BOB System

7 ST VÄSKOR

BOB System finns över hela Sverige med egen tillverkning
av bilinredning i Småland.

ESSBOX MINI
Mått (mm): B 425, H 900, D 505
Art nr. 6529697

Bilrackets hyllplan är speciellt utformade för att passa
ESSBOX väskorna och är försedda med geijdrar som gör det
möjligt att dra ut väskan och öppna locket, utan att väskan
behöver tas ut ur bilracket.

ESSBOX ORIGINAL
Mått (mm): B 520, H 900, D 595
Art nr. 6529997

• Krocktestad enligt NS 286 på Statens Provningsanstalt
• Fästjärn för säker infästning i bilen medföljer

BILRACK

SPECIAL ANPASSADE

BILRACK
PASSAR ALLA
SERVICEBILAR

Bilderna visar bilrack för ESSBOX Mini.

4 ST VÄSKOR
ESSBOX MINI
Mått (mm): B 425, H 900, D 505
Art nr. 6529694
ESSBOX ORIGINAL
Mått (mm): B 520, H 900, D 595
Art nr. 6529994

Bilderna visar bilrack för ESSBOX Mini.
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TILLBEHÖR

SKUMINLÄGG – SKÄR SJÄLV
4-lagers skumplast som du enkelt skär till med
kniv för att anpassa utformning efter det du
vill förvara i väskan. Utmärkt för stötkänsliga

instrument, skruvdragare och patronspruta.
ESSBOX Original. Art nr. 460970
ESSBOX Mini. Art nr. 460968

SKUMINLÄGG – FÄRDIGSKURET
Anpassad insats med plats för 5–6 st 300 ml
lim- och fogtuber, patronspruta samt en ESSBOXförpackning upp till storlek 206.
ESSBOX Original. Art nr. 460971

BÄRREM
Ha händerna fria! Bärremmen är stark och
skonsam mot din axel. Art nr. 460960

LÅS/SPÄNNE
Extra lås/spännen. 2-pack.
ESSBOX Original. Art nr. 460985
ESSBOX Mini. Art nr. 460986

BOXMATTA
Lägg mattan på en hylla och boxarna
kommer stå stabilt på plats. Mått (mm):
B 930, L 400. Art nr. 460965
B 462, L 595. Art nr. 9916754

ESSBOX ORIGINAL

ESSBOX MINI

April 2017.
Art. nr xxxx

Kundservice: 08-623 61 50 Växel: 08-623 61 00 essve.se

Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering.
All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar
att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

INGA TRASIGA
FÖRPACKNINGAR,
MINSKAT SVINN

