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Lista Caddy 20
Mobilní nářaďová skříň 
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Lista Caddy 20
Praktická, masivní, univerzální

Kam uložit nástroje a materiály, abyste je měli vždy jednoduše po ruce? 
Lista Caddy 20 vám umožňuje je bezpečně uložit a rychle přemístit na  vaše 
pracovní místo.

Se svými snadno ovladatelnými rozměry a objemem LISTA CADDY 20 zapadne 
do každé dílny. Je dostupná ve třech možnostech uspořádání zásuvek a posky-
tuje dostatečný prostor i pro větší ruční a také elektrické nářadí. Praktické doplňky 
mohou být také jednoduše zavěšeny na postranních panelech, což umožňuje 
skříním Lista Caddy 20 mít vše uloženo tam, kde je potřeba (viz strana 8). Její 
nárazu-vzdorná povrchová úprava je k dostání v 10 standardních barvách  
(viz strana 6).

Nářadí nejvyšší kvality
Kraftwerk nářadí je mezinárodně registro-
vaná průmyslová značka. Značí velmi vysokou 
kvalitu a perfektně zapadá do skříní Lista 
Caddy 20. Více informací najdete od strany 
10 dále.
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Plastový profilový kryt
Profilový kryt skříní Lista Caddy 20 je vyroben 
z plastu a doplněn drobnými přihrádkami. 
Rukojetě jsou začleněny do obou boků skříně, 
což zaručuje snadné přemísťování.

  die Schubladenschränke Lista   20/35 gibt es 
verschiedene Einteilungsmaterialien (siehe 
Seite xx). Je nach Grösse Ihrer Bestellung (ab 
50 Stück) sind auch per CAD massgefertigte 
Schaumstoffeinrichtungen erhältlich. Fragen 
Sie uns!

Příslušenství
Skříň Lista Caddy 20 může být doplněna 
držákem na spreje, odpadkovým košem, 
přídavnými věšáky nebo držákem papírových 
rolí. Příslušenství je jednoduše připojeno na 
boční panel a můžete ho kdykoli přemístit.

Rozdělení zásuvky
Jednoduše tvarovaný a víceúčelový zásuvkový 
dělící materiál umožňuje uspořádání, které 
perfektně rozděluje uložené předměty  
(viz strana 7).

Lista Caddy 20
Výhody produktu v kostce

Plně výsuvné ližiny/tichá jednoduchá ma-
nipulace
Tiché vysouvací ližiny umožňující plné vysu-
nutí zásuvek a zajišťují přístup k předmětům 
uloženým i v těch nejzazších koutech. 
Nosnost zásuvky je 20 kg.

Bezpečnost díky flexibilnímu chrániči hran
Oblé rohy jsou vyrobeny z dvouvrstvé otěru-
vzdorné umělé hmoty sloužící jako nárazníky, 
které minimalizují jakékoli poškození 
při nárazu do jiných objektů.

Kolečka
Skříň Lista Caddy 20 je doplněna dvěma 
černými páry tichých koleček – dvěma pev-
nými kolečky a dvěma řídícími kolečky s par-
kovací brzdou (všechna z tvrdé gumy).

Centrální zamykání
Jako všechny zásuvkové skříně od Listy, je také 
Lista Caddy 20 doplněna o standardní cen-
trální zamykací systém, takže všechny zásuvky 
mohou být zabezpečeny současně.

Bezpečnostní zamykací systém
Dalším hodnotným detailem, se kterým 
můžete u skříní Lista Caddy 20 počítat, je indi-
viduální blokace jednotlivých zásuvek. Jakmile 
je jedna zásuvka vysunuta, ostatní jsou 
uzamčeny. Toto chrání skříně před jejich 
překlopením.

Lista Script
Lista Script, praktický a volitelný štítkovací sys-
tém, umožňuje označit úchyt zásuvky 
jednoduše a čistě (viz strana 7).
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Lista Caddy 20
Tři standardní verze

Trojciferný kód barvy je součástí čísla výrobku. Vždy doplňte číslo výrobku, který 
objednáváte, kódem požadované barvy (například 81.000.020 pro RAL 7035)

.010
světle modrá
RAL 5012

.020
světle šedá
RAL 7035

.050
kovově šedá
NCS S 6502-B

.060
černá
NCS S 9000-N

.030
světle zelená
RAL 6011

.040
capri modrá
RAL 5019

.070
rubínově červená
RAL 3003

.080
popelavě šedá
NCS S 4502-B

10 standardních barev

.090
hořcově modrá
RAL 5010

.100
signální modrá
RAL 5005

Dalších 20 barev je k dispozici s příplatkem 10 %.

.200
antracitově šedá
RAL 7016

.190
nebesky modrá
RAL 5015

.110
čistě bílá
RAL 9010

.120
hliníkově šedá
RAL 9007

.130
hliníkově bílá
RAL 9006

.140
světle šedá
NCS S 2000-N

.150
modrošedá
NCS S 6020-R90B

.160
modrá
NCS S 4020-R90B

.170
námořnická modrá
RAL 5002

.180
šedobílá
RAL 9002

.300
slonovinová
RAL 1015

.290
šedá
NCS S 4502-R

.210
zářivě modrá
RAL 5007

.220
tyrkysově modrá
RAL 5018

.230
křišťálově šedá
RAL 7032

.240
ohnivě červená
RAL 3000

.250
kobalt modrá
RAL 5013

.260
břidlicově šedá
RAL 7015

.270
alukovově šedá
NCS S 3502-B

.280
oranžová
RAL 2004

Tyto tištěné vzorky barev se od pravého barevného odstínu mohou mírně odlišovat. Další barvy jsou možné na vyžádání.  
Prosíme kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

Výška 956 x šířka 725 x hloubka 500 mm

Obj. číslo hmotnost
81.000.XXX 53 kg
7 zásuvek 
užitná šířka 500 mm/užitná hloubka 398 mm
výška: 4x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 200 mm

Výška 956 x šířka 725 x hloubka 500 mm

Obj. číslo hmotnost
81.001.XXX 57 kg
8 zásuvek 
užitná šířka 500 mm/užitná hloubka 398 mm
výška: 4x 75 mm, 4x 100 mm
 

Výška 956 x šířka 725 x hloubka 500 mm

Obj. číslo hmotnost
81.002.XXX 60 kg
9 zásuvek 
užitná šířka 500 mm/užitná hloubka 398 mm
výška: 8x 75 mm, 1x 100 mm
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Dělící materiál pro skříně Lista Caddy 20

12ti přihrádkový prolis 1/6, 6 ks

Obj. číslo výška mm
81.043.000 37

6ti přihrádkový prolis 1/6, 6 ks

Obj. číslo výška mm
81.044.000 37

Prolis 1/6, 6 ks

Obj. číslo výška mm
81.045.000 37

Prolis 1/3, 3 ks

Obj. číslo výška mm
81.046.000 37

Sada prolisů, 5 ks

Obj. číslo výška mm
81.048.000 37
1 prolis 1/3
2 prolisy 1/6
1 6př. prolis 1/6
1 12př. prolis 1/6

Prolis 1/1, 1 ks

Obj. číslo výška mm
81.047.000 37

Rozdělení zásuvek
Prolisy pro rozdělení zásuvek jsou vyrobeny 
z omyvatelného plastu a mohou být 
individuálně kombinovány.

Lista Script štítky 

Obj. číslo  popis  
90.929.000 Štítky pro označení zásuvek 
 210 mm x 36 mm / 105 mm x 36 mm 
 2 archy A4, každý 6/12 štítků

Lista Script
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Jednoduchá montáž
Příslušenství může být připevněno z obou 
stran v řádkovaných otvorech.

Perforovaný panel s dvířky
Uzamykatelná dvířka zaručují ochranu vašeho 
nářadí. Perforovaný panel může být kombino-
ván pouze s držáky ze strany 9.

Lista Caddy 20 příslušenství

Perforovaný panel

Obj. číslo
81.053.000
ocelový plech, černý nátěr 
výška 735 mm x šířka 327 mm x hloubka 15 mm

Přídavná police

Obj. číslo
81.050.000
ocelový plech, černý nátěr
úložný prostor – šířka 365 mm x hloubka 300 mm

Držák papírových rolí

Obj. číslo
81.051.000
ocelový plech, černý nátěr 
pro role o průměru 110 mm, délka 360 mm

Držák na spreje

Obj. číslo
81.052.000
ocelový plech, černý nátěr 
výška 70 mm x šířka 372 mm x hloubka 74 mm

Kontejner na odpad

Obj. číslo
81.055.000
ocelový plech, černý nátěr 
vnitřní plastový koš, odstranitelný, obsah 12 litrů

Perforovaný panel s dvířky, uzamykatelný

Obj. číslo
81.054.000
ocelový plech, černý nátěr 
výška 738 mm x šířka 375 x hloubka 68 mm, 
užitná hloubka 50 mm



92010 www.lista.com

Lista Caddy 20 příslušenství

Držák nářadí vertikální, dvojitý

Obj. číslo délka mm
44.106.000 35
44.107.000 50
5 kusů

Držák nářadí – šikmý

Obj. číslo délka mm
44.084.000 50
5 kusů

Šikmý háček

Obj. číslo délka mm
44.087.000 14/40
5 kusů

Držák nářadí vertikální, jednoduchý

Obj. číslo délka mm
44.088.000 35
5 kusů

Svorka na nářadí 

Obj. číslo průměr mm
44.098.000 6
44.099.000 10
44.101.000 13
44.102.000 16
44.105.000 19
5 kusů

Držák kleští 

Obj. číslo šířka mm
44.119.000 35
44.120.000 55
5 kusů

Držák na šroubováky

Obj. číslo
44.124.000
pro 6 kusů

Držák spirálových vrtáků a maticových klíčů

Obj. číslo
44.125.000
pro 14 kusů

Držák přístrojů 

Obj. číslo průměr mm
44.128.000 40
5 kusů
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1 Sada nástrčných hlavic ¼“, 66 dílů

Obj. číslo délka x šířka mm  
81.034.000 395 x 165 
1 ráčna ¼“ ergokraft
1 ¼“ rukojeť
2 ¼“ prodloužení 50,100 mm
1 ¼“ flexibilní prodlužovací nástavec 150 mm
1 ¼“ vratidlo
1 ¼“ kardanový kloub

14 ¼“ nástrčné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9;  
 10; 11; 12; 13 mm
12 ¼“ hluboké nástrčné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;  
 9; 10; 11; 12; 13 mm

1 ¼“ adaptér 50 mm pro hlavice ¼“
1 ¼“ 7-dílná sada TX bitů T10 – T40
1 ¼“ nástavec pro bity ¼“
1 ¼“ magnetický držák bitů
3 ¼“ drážkované hlavice 4; 5,5; 6,5 mm
3 ¼“ Philips hlavice č. 1, 2, 3
3 ¼“ Pozidriv hlavice č. 1, 2, 3
8 ¼“ TX hlavic T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
6 ¼“ šestihranných hlavic 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

2 Sada nástrčných hlavic ½“, 27 dílů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
81.035.000 395 x 165

1 ráčna ½“ ergokraft
2 ½“ prodloužení 125, 250 mm
1 ½“ 3směrný adaptér
1 ½“ kardanový kloub

17 ½“ nástrčných hlavic 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm

5 ½“ hlubokých nástrčných hlavic 10, 13, 17, 19,  
 22 mm

Sady nářadí pro Lista Caddy 20

Lista nyní poprvé nabízí kompletní sady nářadí v profesionální kvalitě 
prestižní značky Kraftwerk. Sady jsou speciálně navrhnuty tak, aby zapadly 
do zásuvek skříní Lista Caddy 20. V každé zásuvce mohou být umístěny  
3 sady. Kraftwerk je mezinárodně registrovaná značka průmyslového 
nářadí, které stojí za vysokou kvalitou nářadí a ideálně zapadá do vysokého 
standardu kvality společnosti Lista.

Nářadí nejlepší kvality
–  Nářadí Kraftwerk se odlišuje těmito znaky:
 Ráčna je pevná, odolná proti nárazu, se speciální  plochou hlavou a extrémně 
 silným točivým momentem (v souladu s DIN a ISO), má přepínač pro jeden prst,  
 novou ergonomickou rukojeť a funkci, kdy pouhým stisknutím tlačítka dojde  
 k uvolnění bitu.

–  Všechny nástrčné hlavice a ovládací součástky jsou kované z velmi kvalitní chro-
movanadiové oceli. Všechny metrické hlavice a nástavce jsou vroubkované kvůli 
optimálnímu upnutí. 

–  Bity a šroubové nástavce jsou vyrobeny ze speciálního kovu, tj. vysoce kvalitní sli-
tiny kovů chromu-niklu-molybdenu-vanadia. Základ je vyroben z nejlepší chro-
movanadiové oceli. V tomto ohledu splňují hodnoty tvrdosti DIN a hodnoty 
točivého momentu dokonce převyšují požadovaný standard.

Celoživotní záruka
Společnost Kraftwerk poskytuje na své nářadí proti všem výrobním nebo materiálo- 
vým vadám neomezenou záruku. Nářadí je subjektem Všeobecných ustanovení  
a podmínek kvality společnosti Kraftwerk.
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Kombinovaný set 1

Obj. číslo set číslo 
81.031.000 1, 2, 3

Kombinovaný set 2

Obj. číslo  set číslo
81.032.000 4, 5, 6

Kombinovaný set 3

Obj. číslo  set číslo 
81.033.000 7, 8, 9

Kombinovaný set 4-komplet

Obj. číslo  set číslo 
81.030.000 sety 1–9 

9  Sada očkoplochých klíčů, 8 dílů

Obj. číslo délka x šířka mm 
81.042.000 395 x 165

8 očkoplochých leštěných klíčů 5.5; 6; 7; 20; 21; 22;  
 23; 24 mm

8 Sada očkoplochých klíčů, 31 dílů

Obj. číslo délka x šířka mm 
81.041.000 395 x 165
12 leštěných očkoplochých klíčů 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

1 10dílná sada kuličkových šestihranných klíčů  
 1,5 – 10 mm

1 9dílná sada leštěných TX-klíčů T10 – T50

5 Sada kleští, 4 díly

Obj. číslo délka x šířka mm 
81.038.000 395 x 165

1 ergokraft kombinované kleště 180 mm
1 ergokraft boční štípací kleště 160 mm
1 ergokraft kleště s dlouhými čelistmi 200 mm
1 ergokraft odizolovávací kleště 160 mm

6 Sada pilníků, 11 dílů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
81.039.000 395 x 165

1 plochý pilník s rukojetí ergokraft
1 půlkulatý pilník s rukojetí ergokraft
1 kulatý pilník s rukojetí ergokraft
1 čtvercový pilník s rukojetí ergokraft
1 trojhranný pilník s rukojetí ergokraft
1 sada 6 jehlových pilníků

4 Sada úderového nářadí, 11 dílů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
81.037.000 395 x 165

1 zámečnické kladivo 300 g
1 umělohmotné kladivo 35 mm
2 ploché sekáče 18, 22 mm
1 ďůlčík č. 2, 120 mm
6 průbojníků 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165,  
 6 x 180, 8 x 180 mm

3 Sada šroubováků, 11 dílů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
81.036.000 395 x 165

5 drážkovaných šroubováků ergokraft 0,5 x 3,  
 0.8 x 4, 0.9 x 5, 1.1 x 6, 1.2 x 8 mm 

2 ergokraft šroubováky Phillips č. 1, 2
1 ergokraft dřážkovaný šroubovák Stubby  

 0.8 x 4 mm
1 ergokraft šroubovák Phillip Stubby č. 2
1 zkoušečka napětí 110 -250 V, GS-schváleno
1 zkoušečka napětí 12 V, GS-schváleno

Sady nářadí pro skříně Lista Caddy 20

7 Sada řezného nářadí, 7 dílů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
81.040.000 395 x 165

1 odlamovací nůž 9 mm (se 2 náhradními čepelemi)
1 sada náhradních čepelí (10 ks) 9 mm
1 odlamovací nůž 9 mm (s 5 náhradními čepelemi)
1 rámová pila
1 přímočará rámová pila
1 univerzální nůžky



Váš Lista partner:

Lista AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Telefon +41 71 649 21 11
Telefax +41 71 649 22 03
info@lista.com
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08
.0

9 
40

00
 / 

TB
S 

04
03

2-
3

Změny vyhrazeny

Jako přední výrobce zásuvkových systémů a dalších součástí pracovních stanic, 
přispívá Lista ke zvyšování pracovní efektivity. Společnost, která je celosvětově 
aktivní více než 60 let, dnes vyrábí v pěti výrobních objektech a zaměstnává více 
než 800 pracovníků.

Jako doplňující řadu výrobků pro průmyslové, obchodní i osobní užití Lista teď 
nabízí skříně na nářadí Lista Caddy 20. Jejich pokrokový design, vyrobený v sou-
ladu s kvalitativními standardy společnosti Lista, je působivě víceúčelový, praktický 
a bezpečný zároveň.

Lista – shrnutí




