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Verktygsetui CD1/Værktøjsetui CD1

Tillverkad i slitstark smärting som är smuts- och vattenav-
visande. Mycket lämplig att ha i kombination med pärmar i en 
pilotväska. Etuiet är försett med kraftigt blixtlås.

Produceret i slidstærkt materiale som er smuds- og 
vandafvisende. Meget let at have i kombination med mapper i 
en pilottaske. Etuiet er forsynet med en kraftig lås.

Verktygsportfölj CD 29/Værktøjsmappe CD 29

Tillverkad i slitstark smärting som är smuts- och vattenav-
visande. Invändigt klädd i starkt plastmaterial. Dokumentfack 
på utsidan. Väskan är försedd med kraftigt blixtlås.

Produceret i slidstærkt materiale som er smuds- og 
vandafvisende. Indvendigt beklædt med stærkt plastmateriale. 
Dokumentfag på ydersiden. Tasken er forsynet med en kraftig 
lås.

Ett företag som helt specialiserat sig på tillverkning av väskor för service 
och transport. Det som skiljer Chicago Case från andra tillverkare är ofta 
materialvalet. Tack vare valet av HDPE (High Density Polyethylene) är 
väskorna okrossbara vilket är av största betydelse för säkerhantering och 
transport. Chicago Case har dessutom verktygsportföljer av textil i sin 
produktion vilket ofta är en smidig lösning för servicefolk.
Marknadens starkaste väskor - proffsens val

En virksomhed som helt har specialiseret sig i produktion af tasker til 
service og transport. Det som adskiller Chicago Casefra andre producenter 
er materialevalget. Takket være valget af HDPE (High Density Polyethylene), 
som er ekstremt holdbart, er taskerne utrolig solide, hvilket er af største be-
tydning for sikker håndtering og transport. Chicago Case har endvidere 
værktøjsmapper i textil i sin produktion, hvilket ofte er en god løsning for 
servicefolk.
Markedets stærkeste tasker - den professionelles valg.

Typ/
Type

Mått mm/
Mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

CD1 275x205x60 0,35 Svart/Sort 418180041 1

Typ/
Type

Mått mm/
Mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

CD 29 330x250x60 0,95 Svart/Sort 41818007 1
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Verktygsportfölj CD 48, CD 48 SS/
Værktøjsmappe CD 48, CD 48 SS

Tillverkad i slitstark smärting som är smuts- och vattenav-
visande. Invändigt klädd i starkt plastmaterial. Dokumentfack 
på utsidan samt 2 utvändiga fack för t ex instrument. Väskan 
är försedd med kraftigt blixtlås och axelrem.

Produceret i slidstærkt materiale som er smuds- og 
vandafvisende. Indvendigt beklædt med stærkt plastmateriale. 
Dokumentfag på ydersiden samt 2 udvendige fag til fx instru-
menter. Tasken er forsynet med en kraftig lås og skulderrem.

Verktygsportfölj CD 2X1/Værktøjsmappe CD 2X1

Tillverkad i slitstark smärting som är smuts- och vattenav-
visande. Invändigt klädd i starkt plastmaterial. Väskan är upp-
delad i två delar, en för verktyg och en för dokument. På 
utsidan försedd med dokumentfack samt 2 mindre fack för t ex 
instrument. Väskan är försedd med kraftigt blixtlås.

Produceret i slidstærkt materiale som er smuds- og 
vandafvisende. Indvendigt beklædt med stærkt  plastmateri-
ale. Tasken er opdelt i 2 dele, en til værktøj og en til dokument-
er. På ydersiden forsynet med dokumentfag samt 2 mindre fag 
til fx instrumenter. Tasken er forsynet med en kraftig lås.

Verktygsväska XLST 45, XLST 61, XLST 75/
Værktøjstaske XLST 45, XLST 61, XLST 75

XLST 45: Verktygsväska med 1 verktygskarta. Lämplig som 
serviceväska för kontors-, elektronik- eller datatekniker.

XLST 61: Verktygsväska med 2 verktygskartor och något dju-
pare än ovan.

XLST 75: Extra djup verktygsväska med 2 verktygskartor. Det 
djupa bottenfacket ger utrymme för skrymmande utrustning.

XLST 45: Værktøjstaske med  1 værktøjsindlæg. Egnet 
som servicetaske til kontor-, elektronik-, eller datatekniker.

XLST 61: Værktøjstaske med 2 værktøjsindlæg og noget dy-
bere end ovennævnte.

XLST 75: Ekstra dyb værktøjstaske med 2 værktøjsindlæg. Det 
dybe bundfag giver rum til pladskrævende værktøj.

Typ/
Type

Mått mm/
Mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

CD 48 SS 390x290x60 1,3 Svart/Sort 418180081 1

Typ/
Type

Mått mm/
Mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

CD 2X1 470x280x150 1,6 Svart/Sort 41818009 1

De lätta okrossbara väskorna
De lätta okrossbara väskorna är tillverkade i HDPE 
(High Density Polyethylene) ett okrossbart plastmateri-
al som också tål stora temperaturväxlingar. Alumini-
umramarna är försedda med styrspår för att ge 
väskorna bästa formstabilitet. Pianogångjärnet som 
täcker hela bakstycket är nitat i ramen.

De lette brudsikre tasker
De stærke tasker er produceret i HDPE (High Density 
Polyethylene) et brudsikkert plastmateriale som også 
tåler store temperatursvingninger. Aluminiumram-
merne er forsynet med styrespor for at give taskerne 
den bedste formstabilitet. Pianohængslet som dækker 
hele bagstykket er nittet i rammen.

Typ/
Type

Innermått 
mm/

Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

XLST 45 440x315x120 2,9 Svart/Sort 41818030 1
XLST 61 440x315x140 3,4 Svart/Sort 41818032 1
XLST 75 440x315x175 3,5 Svart/Sort 41818034 1
Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1
341



www.skydda.se
Ve

rk
ty

gs
vä

sk
or

/V
æ

rk
tø

js
ta

sk
er
Verktygsväska ST 6, ST 8/Værktøjstaske ST 6, ST 8

Pianogångjärnet som täcker hela bakstycket är nitat i ram-
en. 
Väskorna är försedda med nyckellås & stoppade stålhandtag.

ST 6: Väska försedd med 2 verktygskartor. 
Botten kan förses med extra avdelad botteninredning.
ST 8: Lika ST 6 men djupare.

Pianohængslet som dækker hele bagstykket er nittet i ram-
men. 
Taskerne er forsynet med nøglelås og stålhåndtag.

ST 6: Taske forsynet med 2 værktøjsindlæg. 
Bunden kan forsynes med ekstra inddelt bundindretning. 
ST 8: Som ST 6 men dybere.

Verktygsväska BST 5, BST 6/
Værktøjstaske BST 5, BST 6

Med svarteloxerad lister och lås. Pianogångjärnet som 
täcker hela bakstycket är nitat i ramen. Alla väskor är försedda 
med nyckellås och stoppade stålhandtag. 

BST 5: Väska försedd med 2 verktygskartor. 
Botten kan förses med extra avdelad botteninredning.
BST 6: Lika BST 5 men djupare.
Botten kan förses med extra avdelad botteninredning.

Med sorteloxeret ramme og lås. Pianohængslet som 
dækker hele bagstykket er nittet i rammen. Alle tasker er for-
synet med nøglelås og stålhåndtag.

BST 5: Taske forsynet med 2 værktøjsindlæg.
Bunden kan forsynes med ekstra inddelt bundindretning. 
BST 6: Som BST 5 men dybere.
Bunden kan forsynes med ekstra inddelt bundindretning. 

Tillbehör till Verktygsväska ST6 /
Tilbehør til værktøjstaske ST6 

De okrossbara väskorna
De okrossbara väskorna är tillverkade i HDPE (High 
Density Polyethylene) ett okrossbart plastmaterial som 
också tål stora temperaturväxlingar. Aluminiumramar-
na är försedda med styrspår för att ge väskorna bästa 
formstabilitet. Pianogångjärnet som täcker hela bak-
stycket är nitat i ramen.

De brudsikre tasker
De brudsikre tasker er formstøbte i HDPE (High Densi-
ty Polyethylene) et brudsikkert plastmateriale som 
også tåler store temperatursvingninger. Aluminium-
rammerne er forsynet med styrespor for at give task-
erne den bedste formstabilitet. Pianohængslet som 
dækker hele bagstykket er nittet i rammen.

Typ/
Type

Innermått 
mm/

Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

ST 6 460x330x170 4,4 Svart/Sort 41818010 1
ST 8 460x330x200 4,6 Svart/Sort 41818012 1
Reservlås/Reservelås Blankt/Blank 41818192 1

Typ/
Type

Innermått 
mm/

Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

BST 5 460x330x145 4,2 Svart/Sort 41818130 1
BST 6 460x330x170 4,4 Svart/Sort 41818132 1
Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1
Handtag/Håndtag Svart/Sort 41818199 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Antal fack/
Antal fag

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Botteninredning/
Bundinretning

3 Svart/Sort 30418013 1

Reservlås/Reservelås Blankt/
Blank

41818192 1

Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1
Handtag ST6, passar alla modeller/
Håndtag ST6, passer alle modeller

41818198 1
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Verktygsväska DST 6, DST 9/
Værktøjstaske DST 6, DST 9

Pianogångjärnet täcker hela bakstycket är nitat i ramen. 
Alla väskor är försedda med nyckellås och stoppade stålhand-
tag. 
DST 6: Stor väska med dubbel verktygskarta i locket. Karta 
även i botten.
DST 9: Lika DST 6 men djupare och med mycket gott om plats 
för instrument och skrymmande verktyg.

Pianohængslet som dækker hele bagstykket er nittet i ram-
men. Alle tasker er forsynet med nøglelås og stålhåndtag.
DST 6: Stor taske med dobbelt værktøjsindlæg i låget. Også 
kort i bunden. 
DST 9: Som DST 6 men dybere og med rigtig god plads til in-
strumenter og pladskrævende værktøj.

Verktygsväska MST 6/Værktøjstaske MST 6

Serviceväska för verktyg och instrument med svarteloxerad 
ram och lås. Utrustad med 2 st verktygskartor och förskurna 
skumplattor i botten, som lätt kan anpassas för olika behov. 
Pianogångjärn som täcker hela bakstycket är nitat i den extra 
starka aluminiumramen. Väskan är försedd med nyckel- och 
kombinationslås.

Servicetaske til værktøj og instrumenter med sorteloxeret 
ramme og lås. Udstyret med 2 værktøjsindlæg og forskåret 
skumplader i bunden, som let kan tilpasses forskellige behov. 
Pianohængslet som dækker hele bagstykket er nittet i den ek-
stra stærke aluminiumsramme. Tasken er forsynet med nøgle- 
og kombinationslås.

Verktygsväska MST 9, MSTY 9/
Værktøjstaske MST 9, MSTY 9

Serviceväska för verktyg och instrument med svarteloxerad 
ram och lås. Utrustad med 2 st verktygskartor och förskurna 
skumplattor i botten, som lätt kan anpassas för olika behov. 
Pianogångjärn som täcker hela bakstycket är nitat i den extra 
starka aluminiumramen. Väskan är försedd med nyckel- och 
kombinationslås.
MST: Magnumserien, okrossbara verktygsväskor med 2 st 
verktygskartor och förskurna skumplattor i botten samt kombi-
nationslås.

Servicetaske til værktøj og instrumenter med sorteloxeret 
ramme og lås. Udstyret med 2 værktøjsindlæg og forskåret 
skumplader i bunden, som let kan tilpasses forskellige behov. 
Pianohængslet som dækker hele bagstykket er nittet i den ek-
stra stærke aluminiumsramme. Tasken er forsynet med nøgle- 
og kombinationslås.
MST: Magnumserien, brudsikre værktøjstasker med 2 værk-
tøjsindlæg og forskåret skumplader i bunden samt kombina-
tionslås.

Serviceväska med hjul BDST 6 H, BDST 9 H/
Servicetaske med hjul BDST 6 H, BDST 9 H

Serviceväska med hjul och teleskophandtag. Tillverkad i 
okrossbart plastmaterial, HDPE (High Density Polyethylene). 
Försedd med pianogångjärn som täcker bakstycket och är ni-
tat i ramen. Innehåller 2 st verktygskartor och dokumentfack. 
Försedd med nyckellås + kombinationslås.

Servicetaske med hjul og teleskophåndtag. Produceret i 
brudsikkert plastmateriale, HDPE (High Density Polyethylene). 
Forsynet med pianohængsel som dækker bagstykket og er nit-
tet i rammen. Indeholder  2 stk. værktøjsindlæg og dokument-
fag. Forsynet med nøglelås + kombinationslås.

Typ/
Type

Innermått 
mm/

Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

DST 6 455x365x190 5,8 Svart/Sort 41818020 1
DST 9 455x365x240 6,2 Svart/Sort 41818022 1
Reservlås/Reservelås Blank/Blank 41818192 1
Överkarta dubbel/Dobbelt overkort 41818019 1
Bottenkarta/Bundkort 418180192 1

Typ/
Type

Innermått mm/
Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

MST 6 460x330x170 4,9 Svart/Sort 41818102 1
Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1

Typ/
Type

Innermått mm/
Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

MST 9 455x365x240 5,6 Svart/Sort 41818106 1
MSTY 9 455x365x240 5,6 Gul 41818121 1
Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1

Typ/
Type

Innermått 
mm/

Indv. mål mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

BDST 6 H 455x365x190 5,2 Svart/Sort 41818170 1
BDST 9 H 455x365x240 5,7 Svart/Sort 41818172 1
Reservlås/Reservelås Svart/Sort 41818194 1
Reservhjul, par/Reservehjul, par 41818503 1
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