> Pelicase finnes i over 70 størrelser
PeliCase finnes i mange ulike modeller, fra små Microcase til store transportkasser.
En rekke spesialmodeller finnes også - blant annet for iPod, smarttelefoner og PC. Under
vises et lite utvalg fra Pelicaseserien.
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> Militærgodkjennelser: MIL C, Def Stan og STANAG > IP-sertifisert IP-67 > Sertifisert mellom ÷ 40oC og +99oC

> PeliCase - anerkjent som verdens tøffeste utstyrskasser!

> Peli hardigg og peli Storm case
I 2009 kjøpte Peli Products’ moderselskap Pelican opp sin største konkurrent
Hardigg, som er produsent av rotasjonsstøpte transportkasser samt Storm Case
injeksjonsstøpte kofferter. Dette medfører en stor tilvekst av sortimentet på utstyrs
kofferter, slik at Dacon i dag kan tilby vanntette og ekstremt robuste kasser i nærmest
enhver størrelse!
Hardigg finnes i ca 600 ulike modeller. De fleste av disse blir produsert på bestilling,
men et utvalg av bestselgende modeller lagerføres i Europa.
Den største forskjellen mellom Pelicase og Peli Storm Case er at Storm benytter en
fjærbelastet trykknappmekanisme, mens Peli har helmanuelle og mer robuste låseklaffer.
Storm Bezel Kit panelrammesystem er i aluminium, og er basert på boring av hull i
kofferten, med vanntette fóringer. Skulderrem er tilgjengelig for de fleste modeller.
Livstidsgarantien til Peli gjelder også for Peli Storm Case!

Peli Storm Case

Peli Hardigg

Dacon AS, autorisert importør av Peli Products i Norge
- Tlf: 21 06 35 01 - Faks: 67 53 30 29 - peli@dacon.no - www.dacon.no

> PeliCase innredninger

> Pelicase - den ultimate beskyttelse!
PeliCaseTM er vanntette og uknuselige utstyrskofferter for 100% beskyttelse av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdempende, vanntette og støvtette og leveres med skuminnlegg for tilpasning til
innholdet. Gjennom over 30 års erfaring, har produsenten utviklet et unikt
materiale og en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt sterke, men likevel ikke for stive, slik at de virker støtdempende.
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PeliCaseTM er ypperlig for OEM-applikasjoner og kan leveres med en rekke ulike typer innredninger:

Alle Pelicase leveres med patenterte, robuste låseklaffer med “vektstangprinsipp” som gjør koffertene enkle å åpne, og med automatisk ventil for
utjevning av trykk uten at støv og vann trenger inn. Håndtak har gummierte
holdegrep, og de største koffertene har hjul med kulelager i rustfritt stål.
Pelicase finnes i over 40 modeller, og flere er på trappene!
Alle Peli-produkter leveres med livstidsgarant!
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5: Automatiske trykkutlikningsventiler
PeliCase har innebygde trykkutlikningsventiler som gjør
koffertene enkle å åpne, ved at
de automatisk balanserer det
innvendige lufttrykket, uten at
støv og vann trenger inn.
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UTtrekkbart trillehåndtak
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Lokkinnlegg med lommer
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EMS spesialinnlegg for medisinsk personell
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Panelrammer for montering av panel
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Kundetilpasset Plastazote, antistatisk, antibakterielt eller andre skumtyper

3
l
Bre

Standard skuminnlegg perforert i små
terninger for enkel utskjæring til innholdet.

Polstrede skillevegger med justerbare vegger som festes med borrelås.

EMS spesialinnlegg til bruk for medisinsk personell. Polstrede flyttbare skillevegger
i bunn, samt lokkinnlegg med lommer.

Panelrammer brukes til å feste elektronisk utstyr.

Plastazote er et fastere skuminnlegg som
spesialtilpasses etter innholdet i kofferten.

Lokkinnlegg med mange lommer i netting, så
innholdet synes. Lommene lukkes med glidelås.

Flere av de mellomstore og store modellene
har uttrekkbart trillehåndtak for enkel
transport av én person.
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3: Håndtak med gummierte holdegrep

Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås

PeliCase finnes i mange ulike modeller, fra
små Microcase til store transportkasser. En
rekke spesialmodeller finnes også - blant
annet for iPod, smarttelefoner og PC.
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2: Låseklaffer
Låseklaffer m/vektstangprinsipp
gjør koffertene enkle å åpne
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OVER 70 ULIKE MODELLER
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1: O-ring i lokket
O-ringen sørger for at vann ikke
trenger inn i koffertene, og gjør
PeliCase 100% vanntette.

Standard Pick’n Pluck skuminnlegg (leveres som standard)
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4: Hjul
De fleste større kassene
har hjul for enkel
transport. For et par store
modeller er det valgfritt
mellom hjul og stableben,
og dette bestilles som
tilbehør.

> PeliCase - det miljøvennlige alternativet! Eliminerer bruken av engangsemballasje

STABELBARE PELICASE
Enkelte store modeller er designet for stabling
av flere kasser i høyden for optimalisering av
lagerplass.

Personliggjør kofferten!
Koffertene kan leveres med graverte navneplater eller kraftige Lexan-klistremerker med egen logo eller tekst.
Ved større antall kan koffertene påtrykkes logo på fabrikk.

> for mer informasjon: www.dacon.no

