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KORZYŚCI:

NTools PDR RACK to mobilny stojak dedykowany do 
użytku podczas bezlakierowego usuwania wgnieceń 
na elementach karoserii. 

Umożliwia zamocowanie zdemontowanych  
z pojazdu elementów takich jak :  
pokrywy silnika i bagażnika, błotnik lub drzwi. 

NTools PDR RACK przeznaczony jest do użytku 
w warsztatach typu smart repair, lakierniczych, 
blacharskich, detailingowych oraz rzemieślniczych 
wszelkiego typu.

KOMPAKTOWY, 
WYGODNY  
W TRANSPORCIE

SZEROKIE 
ZASTOSOWANIA

DUŻA  
MOBILNOŚĆ

NTools PDR RACK wykonany jest z profili 
stalowych w całości ocynkowanych  
oraz malowanych proszkowo nożyc.
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Budowa:

Mobilny stojak do napraw
NTools PDR RACK

komplet podpór
w kształcie litery S, umożliwia osadzenie 

dowolnego elementu. Regulacja wysokości  
i rozstawu ramion pozwala na dostosowanie 

ułożenia elementu odpowiednio  
do preferencji operatora.

W zestawie znajdują się także  
linki z bloczkiem, służące 
do stabilizacji i pewności 
zamocowania elementów.

gumowane koła
duże, skrętne z hamulcem

zaślepki z tworzywa
zabezpieczenie ostrych krawędzi
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pokrętła blokady 
rozstawu stojaka
zapewniają dodatkową stabilizację,
„usztywniają” ramę

Stojak regulowany jest także na 
długość, dzięki czemu możliwe  
jest zamocowanie elementów  
o różnych rozmiarach. 

1

4 szt. 
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Parametry techniczne:

Długość 150-1250 mm

Szerokość 870 mm

Rozstaw podpór 150-1650 mm
300-1100 mm

Wysokość ułożenia elementu 1100-1500 mm

Średnica kół 100 mm (gumowane)

Masa własna 16,5 kg

Nośność 40 kg

SOLIDNA I KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA
Idealna w transporcie

WIELOFUNKCYJNE 
ZASTOSOWANIE

SWOBODA OBSŁUGI, 
DUŻA MOBILNOŚĆ

ZA
LE

TY
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Mobilny stojak do napraw
NTools PDR RACK

870 mm

1100-1500 m
m

630 m
m

200 mm
300-1100 mm

150-1650 mm

150-1250 mm

150-1250 mm
Mobilność stojaka pozwala na  
swobodne manewrowanie  
i manipulowanie ustawieniem  
podczas pracy bez konieczności 
przestawiania lamp roboczych. 

Składana konstrukcja umożliwia  
złożenie stojaka, dzięki czemu zajmuje 
mało miejsca i jest wygodny do  
transportowania oraz przechowywania.


