
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   

 
Ferney Group BV Datum: 29-10-2014 

Ampèrestraat 15 TSFK    14/1519461 t/m 1519482 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 

Nederland Blad    : 1/2 

 

Productnaam: Kelfort® opbergkist en toebehoren 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    MK 

  
 

Het product: De Kelfort® opbergkist is onderdeel van een kunststof opberg-

systeem dat verkrijgbaar is in 3 hoogtematen. Tevens zijn bijpas-

sende inzetmodules en een onderstel leverbaar.  

 

De eigenschappen: De opbergkisten zijn eenvoudig te koppelen en te ontkoppelen door 

de stapelen. De binnenzijde van de opbergkisten is volledig 

rechthoekig en heeft geen uitsparingen o.i.d. 

 

Technische gegevens:  

Materiaal opbergkist: ABS kunststof met de volgende eigenschappen: 

 - max. 90 kg dekselbelasting (verdeeld over het complete deksel-

oppervlak) 

 - max. 60 kg draaggewicht (vulgewicht) 

 - max. 3 kg puntbelasting (3 kg valtest op deksel) 

 - max. 2 m valbestendig (leeg). 

Materiaal inlays: Kunststof. 

Kleur: Zwart. 

Specificatie foam set: De foam set is bedoeld voor de binnenzijde, voor zowel deksel als 

bodem. 

Specificatie trolley: Het onderstel (trolley) heeft 4 wielen (max. belasting 200 kg), 

waarvan 2 blokkeerwielen. 

Specificatie montage- 

plaat: Het onderstel zonder wielen is bedoeld voor montage op een vloer 

in bijv. de onderhoudsbus. 
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Leveringsvorm: 

Verpakking: Elk product is verpakt in een plastic zak met label. 

Gegevens op label: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de artikelomschrijving en de 

EAN-code.  

EAN-codes: 1519461 => 464x335x142 mm (lxbxh) : 8714678059421 (stuks) 

 1519461 => idem                                   : 8714678930744 (ds à 3 st) 

 1519462 => 464x335x212 mm (lxbxh) : 8714678059438 (stuks) 

 1519462 => idem                                   : 8714678930751 (ds à 2 st) 

 1519463 => 464x335x362 mm (lxbxh) : 8714678059445 (stuks) 

 

 1519471 => inlay   5 vaks => 8714678059452 (stuks). 

 1519471 => inlay   5 vaks => 8714678930768 (ds à 5 st) 

 1519472 => inlay 18 vaks => 8714678059469 (stuks) 

 1519472 => inlay 18 vaks => 8714678930775 (ds à 5 st) 

 1519473 => inlay variabel 3-12 vaks => 8714678059476 (stuks) 

 1519473 => inlay variabel 3-12 vaks => 8714678930782 (ds à 5 st) 

 1519474 => foam set voor deksel + bodem => 8714678059520 

 

 1519481 => trolley met 4 wielen                 => 8714678059483 

 1519482 => montageplaat (zonder wielen)  => 8714678059490 

 

 

 


