
 NEU

Nu nog flexibeler werken met de ORSY® systeemwagen
en nieuwe gereedschapsassortimenten

VLIEGENDE WISSEL 
MET ORSY®

NIEUW



MIX &
MATCH.



Met de nieuwe ORSY® systeemwagen kunt  
u eenvoudig wisselen van assortimenten  
gereedschap, kleinmateriaal en machines. 
De mogelijkheden zijn eindeloos.



Hier komt alles samen.

Hoeveel kilometer loopt u elke dag, om uw gereedschap en kleinmateriaal bij 
elkaar te zoeken? Die tijd is nu voorbij. Met de ORSY® systeemwagen heeft  
u nu alles binnen handbereik, in precies de samenstelling die u nodig heeft. 
Perfect afgestemd op de producten uit de ORSY® systeemwereld.  
En wanneer u morgen naar een klus gaat, plaatst u voor onderweg alles  
in een ORSY® systeemkoffer. Eenvoudig & flexibel.

De ORSY® systeemwagen – doordacht tot in het kleinste detail:
• Indeling naar eigen wens met ORSY® gereedschapsassortimenten
•  Alle maten passen in ORSY® voorraadsystemen, ORSY® koffers en  

ORSYmobil® Bedrijfswageninrichting
• Ergonomische werkhoogte
• Design is individueel aanpasbaar

ORSY® groeit, groeit u mee?

DE GEREEDSCHAPSWAGEN
MET SYSTEEM-INRICHTING.





MOOI WERK!
ORSY® gereedschapsassortimenten in nieuw design.
Met de nieuwe Carbon-look zijn de nieuwe inlays niet alleen super praktisch, 
maar ook echt een blikvanger. Slijtvast en toch mooi – een uithangbord voor 
kwaliteit. Daar doen we het voor, en u toch ook?
 
De opdruk zorgt voor snelle herkenning van het juiste gereedschap. De inlays 
kunnen tegen stof, olie en vet en kunnen met een doek worden schoongemaakt.

ORSY® – zo werken professionals.





NIEUWE SYSTEEM-GEREEDSCHAPSASSORTIMENTEN
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NIEUWE SYSTEEM-GEREEDSCHAPSASSORTIMENTEN

Alle assortimenten en ORSY® opslagsystemen  
vindt u op www.wurth.nl/orsy

De nieuwe ORSY® gereedschapsassortimenten voor in  
de ORSY® systeemkoffer of gereedschapswagen. 
Hoeveel tijd bent u bezig met zoeken, terwijl precies dat ene stuk 
gereedschap niet meer te vinden is? Met ORSY® heeft alles zijn eigen 
vaste plaats. Altijd bij de hand en precies daar, waar het voor u het beste 
past. Niets gaat meer verloren. Immers, bij het opruimen ziet u direct welk 
stuk gereedschap ontbreekt. Dat spaart tijd, geld en irritatie en geeft een 
professionele uitstraling.

Inmiddels zijn er 60 nieuwe ORSY® assortimenten in stoere Carbon-look. 
Robuust, vuilwerend, overzichtelijk en met opdruk. De doordachte indeling 
maakt optimaal gebruik van de ruimte – zonder losse extra vakken. 

Alle assortimenten en inlays passen in elk ORSY® element. Kleinmateriaal, 
gereedschap en machines staan altijd grijpklaar, zowel in de werkplaats  
als op locatie en zijn tijdens transport optimaal beschermd. 

ORSY® – het beste gereedschap voor uw gereedschap.

ALLES OP EEN RIJTJE.
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Altijd goed uitgerust.

Werkt u vandaag in de werkplaats en morgen op locatie?  
En wilt u altijd het beste gereedschap bij de hand hebben?  
Geen probleem. Dubbele gereedschapsets zijn nu verleden tijd.

Vandaag maakt elk ORSY® gereedschapsassortiment met simpele beweging  
een vliegende wissel. Wissel tussen systeem-gereedschapswagen en koffer. 
Of tussen ORSY® voorraadsysteem en ORSY®BULL systeembox.  
U bent op weg in een handomdraai. 

ORSY® – past overal in, en alles past er in.



VANDAAG HIER,
MORGEN DAAR.



DE MAATSTAF 
BIJ MAATVOERING.

Award winning design!
De ORSY® systeemkoffer ontving voor zijn draagcomfort en 
gebruiksgemak de German Design Award, Reddot Award en  
iF Design Award.

De ORSY® systeemwereld 
Würth is de uitvinder van het systeemdenken voor vakmanschap en industrie. 
Onze formule voor productiviteit en tijdbesparing heet ORSY® (Orde en 
Systeem). Wat ooit met een rek begon, is tegenwoordig een logistiek concept 
voor magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en bouwplaats. Eén universeel 
systeem waarin alle onderdelen perfect samen passen.

Het is een publiek geheim, dat het succes van Würth te herleiden is aan 
de ORSY® systeemwereld. Aan de basis hiervan staat de maat van de 
kleinste rode systeembox. Omdat alle elementen op deze maat gebaseerd 
zijn, past alles naadloos in elkaar. Magazijnstellingen, losse rekken, vak-
indelingen, gereedschaps- en kleinmateriaalassortimenten, systeemkoffers, 
bedrijfswageninrichting, en nu dus ook de gereedschapswagen.

ORSY® – oneindig veel mogelijkheden.



DE MAATSTAF 
BIJ MAATVOERING.

KLEINTEILE 

NIEUW!

KLEINMATERIAAL

OPSLAG, VOORRAAD 
EN TRANSPORT

MACHINES GEREEDSCHAP

ORSY® 
systeemrek 

ORSY® systeem-
gereedschapswagen

ORSY®

systeemkoffer
ORSY®BULL 
systeembox



Alle assortimenten en ORSY® opslagsystemen 
vindt u op www.wurth.nl/orsy

NIEUWE ASSORTIMENTEN IN  
ORSY ® SYSTEEMMATEN.
De nieuwe gereedschapsassortimenten zijn nu op de ORSY® systeem-
maatvoering afgestemd. Ze passen naadloos in de gereedschapswagen, 
systeemkoffer, ORSY®Bull systeembox en ORSY® voorraadstellingen. 
Als alles in elkaar past, is het ORSY® van Würth.

Art.nr. 0965 905 903



HET BESTE GEREEDSCHAP, 
OVERZICHTELIJK GESORTEERD, 
NAAR WENS TE COMBINEREN, 

IN STRAK DESIGN 
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ONBEPERKT VEELZIJDIG 
EN FLEXIBEL
Voor elke job de passende combinatie, precies op uw wens afgestemd,  
in de werkplaats en onderweg. 

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

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

SIMPEL MAAR
GEWELDIG 
De standaard rastermaat zorgt er voor dat alle onderdelen van de ORSY® 
systeemwereld precies in elkaar passen.

SUPER SNEL 
Alles is direct vindbaar, eenvoudig  
mee te nemen en snel opgeruimd.  
Dat bespaart tijd en geld.



De systeem-gereedschapswagen passend in de 
ORSY® systeemwereld.

De nieuwe systeem-gereedschapswagen is een door-
ontwikkeling op het ORSY® systeemdenken.  
Met alle voordelen en inrichtingsmogelijkheden,  
die ORSY® u kan bieden.

NIET GEWOON HANDIG. 
MAAR BIJZONDER 
HANDIG.
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Keyfacts van de nieuwe systeem-gereedschapswagen. 
Art.nr. 0962 642 xxx
• Stoer en strak design
• Standaard rastermaat, uitwisselbare kleinmateriaal-, gereedschapsassortimenten en systeemboxen
• Optimale lade indeling, zonder extra losse inlays
• Ergonomische werkhoogte
• Geronde kanten

• 

Top
• Optioneel: houten werkblad
• Diverse opbergvakken, naamkaarthouder
• Opstaande rand voor ORSY® systeemboxen
• Geronde vakken, voor het eenvoudig  

pakken van kleine materialen 
Laden
• 6, 7 of 8 laden mogelijk
• Laderails, met kogellagers, belastbaar tot 30 kg
• Eénhandsbediening en enkelvoudige ladevergrendeling
• Inhoud naar wens in te delen, met ORSY® systeemelementen

Wielen
• Grote, stille en robuuste wielen,  

één met rem

Slot
• 2-punts vergrendeling  

met cilinderslot

Materiaal en belastbaarheid
• Body en laden van staal
• Werkblad van ABS-kunststof
• Totale maximale belasting: 250 kg

Design
• In 4 standaard kleuren leverbaar

Bouwdelen/houders
• Extra profiel aan de rugzijde voor het 

aanbrengen van houders voor tablets, 
laptops, documenten, spuitbussen, 
accuschroefmachines, etc.

Vooruitblik
Deze uitvoering is de eerste uit een serie, 
die uitgebreid zal worden. U mag o.a. het 
volgende verwachten:

• Elektronisch cijferslot
• Kluis of extra opbergvak
• Continue groeiend accessoire programma
• Vele verschillende modellen, ook in 

premium uitvoering

Handgreep
• Handgreep van aluminium



VLIEGENDE WISSEL 
MET ORSY®

Laat u informeren over onze producten en 
systeemoplossingen voor het bestellen en de 
bevoorrading in magazijn, op de werkplaats, 
in uw voertuig en op de bouwplaats. 
Bezoek ons op 
www.wurth.nl/orsy

Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK  ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl  
www.wurth.nl
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