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Endnu mere fleksibilitet med ORSY® 
værkstedsvogne og nye værktøjssortimenter

MIX & MATCH 
MED ORSY®



MIX & MATCH



Den nye ORSY® værkstedsvogn kan genopfyldes 
utallige gange, så den passer til dine behov uanset 
om du har brug for en variation af småartikler, 
håndværktøj i høj kvalitet eller stærke maskiner – med 
uendelig variation.



Det hele passer sammen.

Hvor langt går du hver dag på jagt efter dit værktøj? Nu kan du gøre noget 
ved det. Med ORSY® værkstedsvogn har du altid alt det, du har brug for lige 
ved hånden – i lige præcis den rigtige kombination og med det høje niveau af 
organisering og kvalitet, som du forventer af ORSY® fra Würth. Ikke nok med det, 
men vognen matcher perfekt til hele ORSY® systemet. Det er genialt, simpelt og 
grænseløst fleksibelt. Det passer som hånd i handske. Hvis du ved, at du næste 
morgen skal ud på en opgave, kan du blot dagen før pakke alt det, du har brug 
for i en ORSY® systemkasse – i et enkelt trin.

Når alt matcher og passer sammen, så ved du, det er ORSY® fra Würth.

ORSY® værkstedsvogn – gennemtænkt ned til den mindste detalje:
•  Udstyret med ORSY® værktøjssortiment inddelt i sektioner baseret på dine 

individuelle behov
•  Alle mål er kompatible med ORSY® reoler og ORSY® systemkufferter
•  Ergonomisk korrekt arbejdshøjde
•  Glideskinner til systemkasser
• Skræddersyet design

ORSY® vokser. Voks sammen med ORSY®

VÆRKSTEDSVOGN
MED EN 
SYSTEMFORBINDELSE





IMPONERENDE 
UDTRYK.
ORSY® værktøjssortimenter i nyt design.

Takket være det nye karbon-look er ORSY® produktsortimenter ikke kun praktiske 
– de skaber også opmærksomhed. Lang holdbarhed og god kvalitet - ligesom 
dit arbejde.

Mærkater med størrelsesangivelser hjælper med hurtigt overblik og organisering.

Indsatsene kan rengøres og er modstandsdygtige over for støv, olie og fedt.

ORSY® – Sådan arbejder de professionelle.





NYE VÆRKTØJSSORTIMENTER



9MIX OG MATCH MED ORSY®

Find værkstedsvogne og sortimenter på 
eshop.wuerth.dk

De nye ORSY® værktøjssortimenter med karbon-look til 
systemkufferter og værkstedsvogne.
Hvor meget tid bruger du på at lede efter det ene stykke værktøj, som bliver 
ved med at forsvinde igen og igen? Med ORSY® er der altid plads til alting, 
og alting har faste pladser. Altid lige ved hånden og lige hvor du skal bruge 
det. Ryd op og find det igen – intet problem uanset om det er på lageret, 
værkstedet, byggepladsen eller på farten. Du vil aldrig miste noget igen, 
fordi du kan med det samme se, hvis noget mangler, når du rydder op. Dette 
sparer tid og penge, du undgår stres og dine kunder får et godt indtryk af 
dig. 

Du kan få 60 nye ORSY® sortimenter med det nye cool karbon-look. Kan 
rengøres, godt organiseret og med mærkater. Den gennemtænkte inddeling 
bruger pladsen optimalt uden spildplads. Ikke en eneste millimeter går til 
spilde. 

Alle produktsortimenter og indsatser passer til alle ORSY® systemets 
elementer. Smådele, håndværktøj og maskiner er altid lige ved hånden og 
godt beskyttet under transport.
ORSY® – Det bedste værktøj til dit værktøj.

INGENTING VIL 
NOGENSINDE KOMME 
I UORDEN IGEN
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Altid godt udstyret.

Skal du arbejde på værkstedet i dag og på farten i morgen? Vil du altid have 
dit bedste værktøj lige ved hånden? Intet problem. Du behøver ikke længere 
have 2 eller 3 udgaver af det samme værktøjssortiment. 

Skift nemt mellem ORSY® værkstedsvogn og ORSY® systemkuffert i ét enkelt 
trin med alle ORSY® sortimenter. Eller skift mellem opbevaring i en ORSY® 
reol på værkstedet og et ORSY® modul i din bil.

ORSY® – Det passer alle steder, og alt passer indeni.

HER I DAG,
DER I MORGEN





ET MÅL 
TIL ALT.

Fantastisk design!
ORSY® har blandt andet modtaget reddot prisen for brugervenlighed.

ORSY® systemet. 
Würth har udviklet et koncept til professionelle. Vores løsning på produktivitet 
og tidsbesparelse hedder ORSY®: ORden og SYstem. Det, der begyndte med 
en enkelt reol, er blevet til et komplet logistiksystem til værkstedet, lageret, 
bilen og byggepladsen. Ét system med ét samlet formål hvor alle elementer 
samarbejder med hinanden.

Kernen og hemmeligheden til ORSY®’s succes er standard måleenheden, 
som svarer til det mindste modul. Eftersom alle elementer er baseret på den 
samme måleenhed, passer alle dele problemfrit til hinanden. Det gælder 
både opbevaringssystemer, reoler, skillevægge, værktøj, sortimenter med 
småartikler, systemkufferter, bilindretning og nu også værkstedsvognen.

ORSY® – En standard måleenhed, ubegrænsede muligheder.



KLEINTEILE 

NY!

SMÅARTIKLER

OPBEVARING OG TRANSPORT

MASKINER HÅNDVÆRKTØJ

ORSY® reolORSY® værkstedsvognORSY® systemkuffert



Find værkstedsvogne og sortimenter på 
eshop.wuerth.dk

NYE SORTIMENTER 
MATCHER ORSY® 
SYSTEMETS MÅL
De nye sortimenter er nu identiske med ORSY® systemets mål og passer 
derfor perfekt til ORSY® værkstedsvogne, systemkufferter og reoler. Så kan 
du skifte, når behovet opstår.
Når alt matcher og passer sammen, så ved du, at det er 
ORSY® fra Würth.

Art.nr. 0965 905 903



DET BEDSTE VÆRKTØJ, 
GOD ORGANISERING 
OG SKRÆDDERSYEDE 

KOMBINATIONER I ET SOLIDT 
DESIGN.
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Art.nr. 0965 905 207 Art.nr. 0965 905 407

Art.nr. 0965 905 502

Art.nr. 0965 905 401 Art.nr. 0965 905 405

Art.nr. 0965 905 703

Art.nr. 0965 905 406

Art.nr. 0965 905 901

UBEGRÆNSET 
FART OG 
SIKKERHED
Find det du har brug for med det 
samme, ha’ det lige ved hånden, 
transporter det sikkert og ryd op hurtigt. 
Du sparer både tid og penge.

Art.nr. 0965 905 202
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Art.nr. 0965 905 701 Art.nr. 0965 905 802

Art.nr. 0965 905 916

Art.nr. 0965 905 922

Art.nr. 0965 905 501

Art.nr. 0965 905 204

Art.nr. 0965 905 600

Art.nr. 0965 905 201

Art.nr. 0965 905 602

Art.nr. 0965 905 929

UOVERTRUFFEN VARIATION 
OG FLEKSIBILITET
Den rigtige kombination til alle brancher. Præcist match til alle dine behov. Til 
både lageret, værkstedet og på farten.

GENIALT 
SIMPELT
En standardiseret måleenhed gør, at 
alle ORSY® elementerne passer præcist 
sammen.



Værkstedsvognen hænger sammen med resten 
af ORSY® systemet.

Den nye værkstedsvogn er en logisk videreudvikling 
af ORSY® systemet med alle ORSY®’s fordele og 
designmuligheder. Alt passer sammen. Det gør din 
hverdag nemmere og får dit daglige arbejde til at køre på 
skinner – både på værkstedet og på farten.

DET ER IKKE BARE 
PRAKTISK.
DET ER EKSTREMT PRAKTISK.
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Den nye værkstedsvogn – vigtigste fakta 
Art.nr. 0962 642 ... og art.nr. 0962 639 ...
• Attraktivt, moderne design
• Ensartet størrelse, udskiftelige småartikler, værktøjssortimenter og systemkasser
• Ergonomisk korrekt arbejdshøjde
• Afrundede hjørner

Top
• Indlæg: Arbejdsbord i træ
• Kuglepenholder, dåseholder og plads til navneskilt
• Glideskinner til ORSY® systemkufferter
• Runde kanter gør det let at fjerne smådele

Skuffer
• Vælg mellem 6, 7 og 8 skuffer
• Skuffer med kuglelejer, opbevaring op til 30 kg
• Enhåndsbetjent lås og individuel skuffelås
• Inddel indholdet som du ønsker med ORSY® elementer

Hjul
• Store, godt kørende, skridsikre hjul 

(inkl. et låsbart hjul)

Lås
• 2-trins låsemekanisme med cylinderlås 

Materiale og kapacitet
• Selve vognen og dens skuffer er lavet 

af metalplader
• Top i ABS-plastik
• Maksimum vægt: 250 kg

Design
• Det ydre panel fås i rød og sort. 

Kontakt din sælger, for at høre om 
muligheden for at bestille andre farver

Holdere
• Ekstra profil på bagsiden kan 

bruges til at fastgøre tablets, 
bærbare computere, dokumenter, 
dåser, akku skruemaskiner osv.

Håndtag
• 3-delt håndtag med aluminium stang

ORSY® 
- ET SYSTEM I UDVIKLING
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MED ORSY®

Vil du vide mere om vores ORSY® produkter 
og løsninger til værkstedet, lageret, bilen og 
byggepladsen? 
Besøg www.wuerth.dk

Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Tlf. 79 32 32 32
Fax 75 51 72 50
mail@wuerth.dk
www.wuerth.dk
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