
Der det skjer.
Den nye ZargeS K 424 XC.



 24 crewmedlemmer.
 5 kameraer. 
 1 kasse med stil.



Det å yte maksimalt er en del av hverdagen. Du går alltid 

lengst, bygger høyest, graver dypest og gjør alltid ditt 

beste. Derfor har vi utviklet den nye ZARGES K 424 XC  

nettopp for deg. På filmsettet og på mange andre bruks- 

steder åpenbarer  den daglig sine kvaliteter for deg. 

Oppdag kassens ubegrenset mobilitet, eksepsjonell utrust-

ning, kompromissløs beskyttelse og letthet uten sidestykke. 

La oss presentere K 424 XC: Din uunnværlige følgesvenn 

for det eventyret som livet er.





Som mangeårig partner og utstyrsleverandør til 
håndverkeren kjenner vi de mange og spesifikke 
kravene til fagfolkene på byggeplassen. Denne 
kunnskapen og vår erfaring med materialet 
aluminium har vi brukt i ZARGES K 424 XC: 
Derfor er den i sitt rette element på byggeplassen. 
Den er robust, stabil og så godt som umulig å øde-
legge. Den beskytter hver dag verdifullt verktøy, og 
sørger for orden takket være individuell utrustning 
innvendig. Med forskjellige hjul kommer den lenger 
på all slags underlag, 
og gjør transporten mer komfortabel. På grunn av 
den lave egenvekten mestrer den uten problemer 
utallige veier fra kjeller til takmøne. Og fordi livet 
går videre etter arbeidets slutt, gir den også alt ved 
fritidsaktivitetene dine.

 1753 spikere.
 986 skruer.
 1 kasse som har alt.



 4235 meter over havnivået.
 8 minusgrader.
 1 kasse i toppform.

Når stigningen er hardere og luften blir tynnere, er det bare en 

kasse som gjelder: den nye ZARGES K 424 XC. Endelig fortsetter 

den mobile lettvekteren i aluminium tradisjonen. Siden 1950-

årene har forskere, oppdagelsesreisende og ekstremsportsutø-

vere pakket det kostbare utstyret sitt i ZARGES-kasser når de 

ønsker å pakke det ut igjen helt uskadet på fjelltoppen, på seilturen 

eller etter ørkenturen. Uansett hvor du drar, kassen på hjul følger 

med – og den ser uforskammet bra ut selv ved verdens ende. Det 

har aldri vært så lett å bestemme seg for reisefølge.



Kilde: Third Pole



 218 tonn malm.
 156 tonn stål.
 1 kasse i aluminium.

Når du jobber med store prosjekter må du kunne stole på at 
du har det mest profesjonelle utstyret for alle områder. 
 ZARGES- produkter og løsninger oppfyller dette høye kravet, 
og er, uten tvil, ledende i industrisektoren. Med ZARGES K 424 
XC beviser vi nok en gang vår kompromissløse holdning til 
høy kvalitet og innovasjon. Store byggeplasser,  på flyplasser 
og ved utenlandsoppdrag, og ved maksimal påkjenning,  
blir høykvalitets varer beskyttet på en sikker måte. Dra nytte 
av den perfekte balansen mellom design, ergonomi, 
funksjonalitet og vekt. Endelig en mobil følgesvenn som 
er like profesjonell som deg.





 11 venner.
 34 spilledager.
 1 kasse klar for opprykk

Dårlig form, skader, utvisninger - det er mye usikkerhet på 
vei mot toppen. Men det er også noe man kan stole på: den 
nye ZARGES K 424 XC. Den kombinerer alle kvalitetene man 
ønsker av en medspiller, den er lett, hendig, alltid spillbar og 
driblesterk på alle underlag. Dessuten så robust at 
skaderisiko praktisk talt er utelukket. Hjemme eller borte, 
buss eller fly, med ZARGES K 424 XC har du utstyret ditt alltid 
for hånden. Denne sesongen kan du ta det helt med ro, 
her får du alt du trenger.





 3500 timers utvikling.
 68 ganger i startposisjon.
 1 kasse på seierspallen.



Den som ønsker å transportere, pakke og lagre verdifulle eller 
skjøre gjenstander på en enkel måte, må enten gruble lenge 
på hvordan det skal gjøres, eller skaffe den nye ZARGES K 424 XC. 
Med sin individuelle serie med utstyr og smart tilbehør gir kassen 
optimal og påliteig beskyttelse for teknisk utstyr. Når du trenger 
presisjon ned til et hundredels sekund, gir ZARGES-kassen deg 
den beste tiden. Og fordi det ikke bare er de indre verdien som 
teller i livet, vi det ergonomsike og rene designet overbevise de 
fleste. 



 365 dagers beredskap.
 100 prosent innsats.
 1 kasse for ekstremsituasjoner.

Noen situasjoner krever den absolutt høyeste ytelsen  
fra mennesker og utstyr. Hvert håndgrep er innøvd et 
utall ganger og sitter. Hver enhet er kontrollert og 
oppbevares der den skal være. I denne situasjonen er  
ZARGES K 424 XC en pålitelig følgesvenn. 
Det er ikke for ingenting at ZARGES-kasser har blitt 
brukt av brannvesenet, nødetater, og hos mange andre 
hjelpeorganisasjoner i snart 70 år. Denne erfaringen 
gjenspeiler seg i de mange detaljene til  
ZARGES K 424  XC. Med økt stabilitet, ergonomi, mobili-
tet og holdbarhet er den forberedt på ekstreme 
utfordringer på en best mulig måte. Akkurat som deg.





Kravene til en mobil kasse er like mangfoldige som behovene til menneskene 
som bruker den. Hvordan kan så ZARGES K 424 XC begeistre alle like mye? 
Hvordan kan den passe inn i forhold til alle de ulike kravene til industrien, 
håndverkere, film- og fotobransjen, fritidsmarkedet, tekniske etater eller 
brannvesenet? Ganske enkelt fordi den er redusert til det vesentligste: 
Perfekt beskyttelse, høy grad av mobilitet, og minimal vekt. Det kan høres lite 
spektakulært ut, men alle som i årevis, og som oftest også daglig, har måttet 
nøye seg med andre løsninger, vet hva vi snakker om. Det er på tide å bli med.

 453 flytimer.
 7 timers kontroll.
 1 kasse i bruk.
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ZargeS K 424 XC: 
Data og fakta.
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Nylon 
festestropp
Økt stabilitet

Bunninnlegg av 
skumgummi er standard
Uttakbart, slitesterkt Pe-skum

Innvendig utstyr
allsidig og tilpasningsbar 
takket væreet omfattende 
program

Teleskophåndtak

Integrert, uttrekkbart 
håndtak for bedre mobilitet

ZARGES 
Comfort-lås
ekstrem lang levetid, 
utstyrt med sylinderlås

Stablehjørner
Slagfast plast og integrerte stableele-
menter for sikker stabling

ZARGES 
Comfort-fjærhåndtak
ergonomisk formet og 
tåler ekstrem belastning

Materiale aluminium
Til tross for lav egenvekt, 
kan belastes inntil 50 kg

Profiler helt rundt 
og hjørneprofiler
For bedre formstabilitet

Stableelementer
For sikker stabling

Valgfritt hjulsett ∅ 125 mm
ekstra store ekstrahjul for 
høyere bakkeklaring

Hjul ∅ 50 mm er standard
Optimal mobilitet takket være spesial-
hjul i polyuretan og polyamid

Offroad Set ∅ 220 mm 
med fot
Terrenggående hjul for ubeg- 
renset mobilitet på alle underlag

Støtte fot
Kan felles ut, inkludert 
i Offroad Set

en kasse full av idéer:

Bestillingsnr. 41813 med  
2-delt uttrekkbart håndtak med 
valgfritt hjulsett  
∅125 mm Bestillingsnr. 41818

Bestillingsnr. 41813 med 
valgfritt Offroad-sett – 
∅ 220 mm Bestillingsnr. 
41832

Bestillingsnr. 41815 med  
valgfritt Offroad-sett  
∅ 220 mm, 2 fjærhåndtak  
på framsiden

Bestillingsnr. 41811 med  
3-delt uttrekkbart håndtak 
med valgfritt hjulsett  
∅125 mm Bestillingsnr. 41818

Bestillingsnr. 41811 med 
3-delt uttrekkbart håndtak og 
hjul ∅ 50 mm er standard

Størrelser og mål.
Man kan velge mellom 6 modeller i 
standardstørrelser. Volumet er 28 til 195 l.

Innvendig mål
L × B × H, ca. mm

Utvendig mål 
L × B × H, ca. mm

Volum 
l

Vekt 
kg

Trekkhåndtak Maks. total- 
vekt kg

Bestillings- 
nr.

516 × 350 × 159 550 × 400 × 233 28 6,3 3 deler 20,0 41810

550 × 350 × 310 600 × 400 × 385 60 7,3 3 deler 20,0 41811

750 × 350 × 380 800 × 400 × 455 99 9,0 2 deler 30,0 41812

750 × 450 × 310 800 × 500 × 385 105 9,5 2 deler 30,0 41813

750 × 635 × 410 800 × 685 × 485 195 12,0 2 deler 30,0 41814

910 × 350 × 380 960 × 400 × 455 120 9,5 2. Fjærhåndtak 50,0 41815
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Hjulsett ∅ 125 mm – stillegående hjulsett for ujevne underlag og lange avstander
 � Hjulsett med helgummidekk og plastfelger, sporløs.
 � Øker bakkeklaringen til 50 mm.
 � Med høykvalitets kulelager og gjennomgående aksler.
 �  Verktøyfri montering ved hjelp av knappetrykk på hver K 424 XC er mulig.
 � Inklusive oppbevaringsveske i robust nylonstoff.
 � Det er mulig å feste vesken.

Offroad-sett ∅ 220 mm – alternativet ved vanskelig terreng
 � Mobilitet også i vanskelig og ulendt terreng.
 � Høykvalitets dekk med luft, ∅ 220 mm.
 � Øker bakkeklaringen til 65 mm.
 �  Fabrikkmonterte føtter muliggjør vannrett parkering.
 �  Etter klargjøring på fabrikken, kan hjul og aksel monteres og 
demonteres uten verktøy.

Mobilitet har ingen grenser, bare de riktige hjulene.
K 424 XC-serien er allerede utstyrt med et hjulsett med ∅ 50 mm. 
Alternativt får du hjulsett med ∅ 125 mm og ∅ 220 mm.

Slik gjør du din K 424 XC med et håndgrep om til 
din terrenggående og robuste følgesvenn:

Verktøyfri, sekundrask montering  
og demontering av hjulsettet med ∅ 125 mm:

Sett på hjulet …

Låsing ved hjelp av et knap-
petrykk

Stikk gjennom aksel

Før inn stålaksel

Fold ut foten ved behov… og lås

Passer
til kasser

Hjuldia- 
meter mm

Bestillings- 
nr.

41812; 41815 220 41819

41813 220 41832

41814 220 41833

Med et allsidig utstyrsprogram gjør du
ZARGES K 424 XC om til den personlige følgesvenn.

gjennomtenkt tilbehør og 
mange tilpasningsmuligheter.

Passer
til kasser

Hjuldia- 
meter mm

Bestillings- 
nr.

alle K 424 XC 125 41818

NYHET

NYHET
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Innvendig veske med tverrdeler – det fleksible ordenssystemet med borrelåsdelere
 � Robust, vannavvisende innvendig veske i polyester.
 �  Kan låses helt med glidelås hele veien rundt.
 �  Enkel pålasting og avlessing ved hjelp av forsterkninger/avstivninger på siden.
 � Kan tas ut, utstyrt med stabile bærehåndtak.
 � Utstyrt med tverrdelere som kan festes på forskjellige måter.

Attaché-innsats
 �  Praktisk mappe for dokumenter og arbeids- 
redskaper i solid stoff, for selvmontering.

 � Selvklebende.

Verktøylomme
 �  Bærbar, uttakbar oppbevaringslomme for verktøy.
 � Av solid stoff.

Slik holder man orden i vesken.
For ZARGES K 424 XC leverer vi forskjellige hjelpemidler for ethvert behov. 
Dermed har du ikke bare oversikt til enhver tid, men du beskytter også verktøy, bærbare PC-er eller underlag.

Lomme med lokk – representative lommer med lokk  
i svart nylonstoff som du kan monterer selv

 �  Ideelt for bærbare PC-er, kabler, smådeler  
eller dokumenter.

 �  Beskytter delene og holder orden i kassen.
 � Enkel montering, selvklebende.
 � Lommen kan enkelt tas av.

Kassen som man kan la stå alene over alt.
En praktisk forankringsvaier sørger for ekstra sikring av ZARGES K 424 XC. Det hindrer at 
kassen blir båret vekk på byggeplasser eller fra kjøretøyet, slik at du kan utføre arbeidet ditt uten å bekymre deg for dette.

Forankringsvaier

 � Rask og effektiv tilleggssikring.
 �  Kan kun fjernes etter at lokket på kassen er åpnet.
 �  Vaier i rustfritt stål belagt med plast,1,20 meter lang.
 � Inkl. fabrikkmontert beslag.

Bestillings- 
nr.

375891

Passer til kasser 
med innvendig mål fra mm

Mål 
L × B, ca. mm

Bestillings- 
nr.

550 × 350 430 × 290 40626

Passer til kasser 
med innvendig mål fra mm

Mål 
L × B, ca. mm

Bestillings- 
nr.

550 × 350 430 × 260 40627

Passer til 
artikkel

Mål 
L × B × H,  

ca. mm

Antall 
tverrde-

lere

Bestil-
lings- 

nr.

Innvendig lomme for 41810 516 × 350 × 159 4 41822

Innvendig lomme for 41811 550 × 350 × 310 4 41823

Innvendig lomme for 41812 750 × 350 × 380 6 41824

Innvendig lomme for 41813 750 × 450 × 310 6 41826

Innvendig lomme for 41814 750 × 635 × 410 6 41827

Innvendig lomme for 41815 910 × 350 × 380 6 41828

Artikkel Passer til  
kasser med  

innvendig mål fra 
mm

Mål 
L × B × H,  

ca. mm

Bestil-
lings- 

nr.

Lomme med lokk, 
stor 550 × 350 420 × 260 × 40 41820

Lomme med lokk, 
liten 516 × 250 260 × 150 × 40 41821

NYHET

NYHET NYHET
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TEILELISTE
MATERIALBAUTEILNUMMERANZAHLOBJEKT

NA 36 anthrazitFunke Messger t e Boden 1 V111
NA 36 anthrazitFunke Messger t e Boden 2 V112
NA 36 blauFunke Messeger t e Boden 3 V113
NA 36 anthrazitFunke Messeger t e Tray 1 V114
NA 36 blauFunke Messeger t e Tray 2 V115

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
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St atus Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kont rollier t

Norm

Dat um Name
13.08.2014 Thomas.Gaebler

Kunde: Werkzeug Nr.:

Mat er ial:

Beschreibung:

Art ikel Nr.:

 
Flunke Messegerät e Zeichnung 1 V1.idw

Zeichnung Nr.:

Toleranz:DIN 7715 P3(grob)

Breitenbachstraße 2
82538 Geretsried-Gelting
E.Mail: info@ma-industrie.com

10415  _       _ _1 .6 _
Zarges GmbH

Flunke Messeger t e

Flunke Messeger t e

Hart schaumeinsat z

01
 

MA-INDUSTRIEMA-INDUSTRIE

5

4

3

2

1

Kledning og beskyttelse med 
høykvalitets materialer.

Terningskum
 �  Forhåndsstanset innlegg av mykt skum i åpen- 
cellet PU-skum.

 �  Den raske og enkle løsningen for enkeltdeler  
eller små serier.

 � Kan formtilpasses uten verktøy.
 �  To platetykkelser i settet, lokkinnsats bobleskum 30 mm, 
bunnskum 10 mm.

 � Selvklebende lokkinnsats.

Skumkledning
 � Den universale beskyttelsen for skjøre gjenstander.
 � Holdbar og slitesterk kledning i PE-skum.
 �  Bunn og vegger av Plastazote LD 45 
(Romvekt 45 kg/m³, tykkelse 11 mm).

 � Lokkskum i PU-bobleskum.
 � Inklusive bunnskum.

Beskyttelsen starter ved valg av kledning.
Beskytt de verdifulle eiendelene dine med riktig skum. Vi tilbyr et stort utvalg av materialer, tykkelser og muligheter.

Nyt godt av personlig service og erfaring og dra nytte av 
måltilpassede innsatser som beskytter innholdet på en optimal måte.

 �  Våre konstruktører produserer etter dine bilder,  
tegninger, 3D-data eller originaldeler.

 �  Maksimal beskyttelse og funksjonalitet takket være  
materialer som er tilpasset ditt transportgods.

 �  Eksakte beregninger garanterer  
maksimal beskyttelse og minimalt forbruk av råstoff.

 �  Høykvalitets materialer gjør det mulig å  
beregne beskyttelsesvirkningen før produksjonen.

 � Bredt utvalg av egnede materialer.
 � Antistatiske og dissipative utførelser.
 � Fritt fargevalg.

Passer til 
artikkel

Innvendig mål 
L × B × H, ca. mm

Bestillings- 
nr.

41810 516 × 350 × 159 43889

41811 550 × 350 × 310 43864

41812 750 × 350 × 380 43891

41813 750 × 450 × 310 43892

41814 750 × 635 × 410 43893

41815 910 × 350 × 380 43890

Passer til 
artikkel

Innvendig mål 
L × B × H, ca. mm

Bestillings- 
nr.

41810 516 × 350 × 159 43848

41811 550 × 350 × 310 43854

41812 750 × 350 × 380 43850

41813 750 × 450 × 310 43851

41814 750 × 635 × 410 43852

41815 910 × 350 × 380 43853

NYHET

NYHET

Uttakbare innsatser…Flerfargede innsatser gir 
bedre oversikt.

gir rask tilgang…  på alle nivåer.

3D-data gjør  
prosjektarbeidet lettere

Individuell utforming

Nøyaktig utførelse av skuminnsatsen

ZARGES K 424 XC blir brukt på mange forskjellige områder. 
For at alle mulige krav og behov til våre kunder skal kunne oppfylles 
tilbyr ZARGES utallige prefabrikerte eller individuelt produserte 
skuminnsatser.

Individuelle skuminnsatser –
Hightech-utstyr for de høyeste krav.
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Utstyrspakken 2:
Inneholder K 424 XC bestillingsnr. 41812, lomme 
med lokk bestillingsnr. 41820, innvendig lomme 
bestillingsnr. 41824 og hjulsett ∅ 125 mm 
bestillingsnr. 41818

 Utstyrspakken 1:
Inneholder K 424 XC bestillingsnr. 41811, lomme med 
lokk bestillingsnr. 41820, innvendig lomme bestillingsnr. 
41823 og hjulsettet ∅ 125 mm bestillingsnr. 41818

K 424 XC bestillingsnr. 41811 med fullutstyrspakke

K 424 XC bestillingsnr. 41812 med fullutstyrspakke

Innvendig mål
L × B × H, ca. mm

Volum 
l

Vekt 
ca. kg

Maks. total- 
vekt kg

Bestillings- 
nr.

550 × 350 × 310 60 8,7 20,0 41816

Innvendig mål
L × B × H, ca. mm

Volum 
l

Vekt 
ca. kg

Maks. total- 
vekt kg

Bestillings- 
nr.

750 × 350 × 380 99 11,2 30,0 41817

Den smarte pakken – de nyttige variantene forent i en K 424 XC.
ZARGES tilbyr de to vanligste størrelsene til K 424 XC med en omfattende utstyrspakke. Kombinasjonen av  
lomme med lokk, innvendig lomme og det praktiske hjulsettet ∅ 125 mm gjør kassen til en universelt tilpasningsbar følgesvenn.
I forhold til de sammenlignbare enkeltkomponentene har K 424 XC fullutstyrspakken en god prisfordel.

ZargeS K 424 XC 
fullutstyrspakke.



Hos ZARGES står kunden i sentrum. 
Uansett om det dreier seg om innovative serieprodukter , spesi-
alløsninger eller omfattende service – vil kundene våre dra nytte 
av sikkerhet og kvalitet. Du finner informasjon på:

www.zarges.no

Du finner mer informasjon på internett eller hos din forhandler:

Ar
t.n

r. 
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Det tas forbehold om tekniske endringer. Mål- og vektangivelser i ca.-verdier. Status: Dato for trykking. Opptrykk, også utdrag, kun 
med samtykke fra ZARGES GmbH.

ZARGES –
Stige. 
Oppbevaring. 
Transport. 
Spesialløsninger.


