
Revolutionair opbergsysteem !Revolutionair opbergsysteem !

milwaukeemilwaukee

Ontworpen als een modulair opbergsysteem met de 
mogelijkheid om een breed scala aan boxen, organi-
sers en opbergtassen op te slaan, te verwisselen en 
te vergrendelen. 
PACKOUT is het eerste systeem dat echte modulari-
teit biedt, zodat u boxen, organsiers en opbergtas-
sen kunt stapelen en vergrendelen in een configura-
tie die werkt voor u.

De basis van dit systeem is de PACKOUT-trolley uit-
gerust met 9” all terrain wielen, die zijn ontworpen 
om gemakkelijk over een verscheidenheid aan ruwe 
terreinen te rollen. De trolley ondersteunt ladingen 
tot wel 113 kg en is voorzien van een brede hand-
greep voor meer grip tijdens het transport. 

Polvo biedt u met Milwaukee Tool een revolutie in transport, organisatie en 
opslag van gereedschappen met het nieuwe PACKOUT™ modulair opbergsysteem. 



   Bekijk en probeer het milwaukee packout systeem

Packout TrolleyBox

Packout Large Box Case 2

Packout Adaptor Plate
voor HD-Box

Packout Box Case 3Packout Organiser Case

Packout Organiser Case

• Stootvast
• 113 kg gewichtscap.
• Extra grote terreinwielen
  Ø 228 mm
• Metaal versterkte hoeken
• IP65 afdichting tegen regen en 
   werkplaatsvuil

• Heavy duty
  adapter voor PACKOUT 
  systeem

• IP65 afdichting tegen regen en werkplaatsvuil
• Stootvast
• Metaal versterkte vergrendeling
                                                   • Metaal versterkte hoeken
                                                       • Interne opbergbak
                                                       • Plaats voor montage 
                    van ONE-KEY TICK

• IP65 afdichting tegen regen en werkplaatsvuil
• Stootvast
• Metaal versterkte vergrendeling
• Metaal versterkte hoeken
             • Interne opbergbak
                                  • Plaats voor montage 
                              van ONE-KEY TICK

Art.nr. 3256368

Art.nr. 3256369

Art.nr. 
3256370

Art.nr. 3256371

Art.nr. 3256372

Art.nr. 3256373

€ 115,-

 € 79,-

 € 65,-

€ 32,-

• Stootvast
• 10 verwijderbare
   bakken die eenvoudig 
   kunnen worden 
   bevestigd
• IP65 afdichting tegen 
   regen en werkplaatsvuil

€ 49,-

• Stootvast
• 5 verwijderbare
   bakken die eenvoudig 
   kunnen worden 
   bevestigd
• IP65 afdichting tegen 
   regen en werkplaatsvuil

€ 26,-

Van € 157,90 voor

Van € 103,90 voor

Van € 89,90 voor

Van € 41,90 voor

Van € 59,90 voor

Van € 33,90 voor



  Bij één van de vijftig polvo-vestigingen!

Packout 25 cm Tote ToolbagPackout 50 cm Tote Toolbag

Packout 40 cm Tote Toolbag

• Nylon uitvoering
• Schokbestendige onderkant
• Metalen behuizing
• Duurzame handgreep

• Nylon uitvoering
• Schokbestendige onderkant
• Metalen behuizing
• Duurzame handgreep

• Nylon uitvoering
• Schokbestendige onderkant
• Metalen behuizing
• Duurzame handgreep

• Interieur met 
  2 grote en 
  8 kleine bakken
• Met vakverdelers
• Afdichting die 
  schuiven van de 
  vakken voorkomt
• IP 65 weer- en 
  vuilafdichting

Art.nr. 3256374

Art.nr. 3256375

Art.nr. 3256376

Art.nr. 
3323501

€ 55,-

€ 85,-

€ 42,-

€ 89,-

Packout Slim Organiser

Van € 71,90 voor

Van € 53,90 voor

Van € 110,90 voor

Van € 117,90 voor

Packout Foam Insert

•  Volledig aanpasbaar;
 hiermee kunt u uw opslag 
 volledig aanpassen 
 om uw gereedschap
  veilig op te bergen
• Uitsnijbaar duurzaam 
 materiaal

Art.nr. 
3323502Art.nr. 3333334

• Interieur met  2 grote en 
  8 kleine bakken
• Met vakverdelers
• Afdichting die 
  schuiven van de 
  vakken voorkomt
• IP 65 weer- en 
  vuilafdichting

Packout Compact Slim Organiser

€ 22,-
Van € 28,90 voor

€ 12,50
Van € 15,90 voor



   Bekijk en probeer het milwaukee packout systeem

Packout Duffelbag 38 en 50 cm

Packout Backpack

Packout Flat Trolley

Packout Jobsite cooler

Packout Tech Bag Packout Mounting Plate

€ 72,-

 € 62,-

• Slagvaste polymeerbasis 
beschermt inhoud tegen

   regen en werkplaatsvuil
• veilige, beschermde opslag 

voorlaptops/tablets
• Conservering, behoud, 

retentie, sparen

• Meerdere montage 
 configuraties
• 45 kg op de vloer 

draagvermogen
• 22 kg wand-
 gemonteerd 
 draagvermogen
• Verander in 
 stationaire opslag

• Nylon uitvoering
• Slagvaste polymeer-
 basis beschermt inhoud 

tegen water en vuil
• Gewatteerde schouder-
 riem, boven- en zijhand-
 grepen voor flexibel 
 dragen

• 48 vakken
• Hardmateriaal bescherming 

voor instrumentvak
• Extra rugpadding, borstriem, 

bevestigingsriem en heavy duty 
harnas voor ultiem comfort op 
de werkplek

• 113 kg draagvermogen
• Duurzame wielen om 

gemakkelijk te rollen 
met zware belasting op 
de bouwplaats

• 1 blokkeerrem en 2 
zijvergrendelingen

* Slagvaste polymeer-
 basis beschermt 
 tegen weer- en vuil
• Extra isolatie houdt 
 tot 24 uur constant 
 koud
• Voor voeding 
 gemaakte lekvrije 
 voering
• Schouderriem voor 
 eenvoudig transport

Art.nr. 3335663 Art.nr. 3404450

Art.nr. 3335662

Art.nr. 3335661

38 cm Art.nr. 3335659

50 cm Art.nr. 3335660

Art.nr. 3335658

 € 99,-

€ 63,-

€ 28,-

 € 99,-

Van € 127,90 voor

Van € 93,90 voor

Van € 78,90 voor

Van € 31,90 voor

Van € 127,90 voor

Van € 75,90 voor

 € 85,-
Van € 106,90 voor



  Bij één van de vijftig polvo-vestigingen!

Packout Compact Toolbox

• Slagvaste polymeer-
 basis beschermt inhoud 

tegen water en vuil
• Boven- en zijhand-
 grepen voor flexibel 

dragen

• Dubbele isolatie koelt tot 30 uur
• IP 65 weer- en vuilafdichting
• Geïntegreerde flessenopener
• Uitneembare tray
• 15 liter capaciteit Art.nr. 3404451 Art.nr. 3404452

€ 63,-

 € 89,-

Packout Hard Cooler

Packout Gereedschapskist 
3 laden

Packout Gereedschapskist 
2 laden

Packout Steekwagen

Van € 118,00 voor

Van € 80,90 voor

• IP 65 weer- en
  vuilafdichting
• 22 kg draag-
  vermogen
• met metalen 
  versterkte hoeken
• veiligheidsvergrendeling
• snelverstelbare verdelers 
   voor flexibele lade-
   indeling naar uw 
   voorkeuren
• afmeting 56 x 41 x 36 cm

• IP 65 weer- en vuilafdichting
• 22 kg draagvermogen
• met metalen versterkte hoeken
• veiligheidsvergrendeling
• snelverstelbare verdelers voor flexibele 
  lade-indeling naar uw voorkeuren
• afmeting 56 x 41 x 36 cm

• geïntegreerde houder voor langer 
gereedschap , zoals waterpassen

•  180 kg draagvermogen
•  25 cm inklapbare wielen rollen 
 gemakkelijk door deuropeningen
•  opvouwbare bodemplaat

• voor licht assemblagewerk
• bevestigingsklaar oppervlak
• 22 kg draagvermogen
• slagvast polymeer

Art.nr. 3426533

Art.nr. 
3426532

Art.nr. 3426537 Art.nr. 3426538

Packout aanpasbaar 
werkoppervlakblad

 € 49,-

 € 139,-

 € 169,-

Van € 64,90 voor

Van € 178,90 voor

Van € 211,90 voor

 € 149,-
Van € 200,90 voor



   Bekijk en probeer het milwaukee packout systeem

Packout Starter set

Packout Diepe OrganiserPackout XL Toolbox

Packout Rekkensysteem setPackout Rekkensysteem 
enkele plaat

Speciale starterset 
bestaande uit:

1x PACKOUT™ trolley box
1x PACKOUT™ gereedschapskoffer 
     met 2 lades
1x PACKOUT™ slim organiser

• 50% hoger dan de standaard 
PACKOUT™ organiser 

• ideaal voor het opbergen van 
  gereedschap, accu’s, laders, 
  grotere hulpstukken en ander
  toebehoren
• Verstelbare verdelers waardoor u
  de opbergruimte naar behoeft
  kunt aanpassen
• afmeting 50 x 38 x 17 cm

• IP 65 weer- en vuilafdichting
• 45 kg draagvermogen
• met metalen versterkte hoeken
• extra opbergruimte voor groot 

elektrisch gereedschap
• One-Key Tick mogelijk
• afmeting 54,4 x 39,4 x 42,2 cm

• E-track montagerails voor 
   bevestiging in alle mogelijke 
   situaties, zoals aan de muur, in voertuigen, 

winkels of garages
• eenvoudige montage en 
  gemakkelijk in hoogte te verstellen
• elke plaat kan tot 22 kg dragen
• met versterkte metalen hoeken

• eenvoudige montage en 
  gemakkelijk in hoogte te verstellen
• elke enkele plaat kan tot 22 kg dragen
• met versterkte metalen hoeken

Art.nr. 3537674

Art.nr. 3536438

Art.nr. 3471511

Art.nr. 3536437 Art.nr. 3536436

 € 65,-
 € 109,-

Van € 78,90 voor

Van € 135,90 voor

 € 119,-

€ 49,-

Van € 150,90 voor

Van € 65,90 voor

Packout Gereedschapskist 
op wielen

• Dual Stack Top maakt het mogelijk om meer-
dere PACKOUT™ producten op de kist te 
plaatsen en op de bouwplaats te vervoeren

• 23 cm all-terrain wielen voor gemakkelijk 
   vervoer over ruw terrein
• Draagkracht  hendel/handgreep van 
  industriële kwaliteit tot 113 kg
• afmeting 96 x 61 x 40 cm

Art.nr. 
3536439

 € 210,-

Van € 275,90 voor

 € 259,-
Van € 360,90 voor



  Bij één van de vijftig polvo-vestigingen!

Packout First Aid kit DIN13157

Packout Nat- en droogzuiger

Packout Area lamp/lader

Packout Radio/lader 18V
Li-ion excl accu en lader

Packout losse schotjes voor 
organiser met 2 lades

Packout losse schotjes voor 
organiser met 3 lades

• Bevat 3 onafhankelijke draaibare lichtknoppen 
tot 3000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige 
verlichting (1 knop tot 1000 lumen).

• IP54: water- en stofbestendig
• 9 lichtstanden om de lichtopbrengst of werkduur 

te beheren.
• Gewicht, incl. accu van 5.9 kg 

• Dankzij deze snel verstelbare 
verdelers kan de indeling van 
de lades worden aangepast 
naar persoonlijke wens

• Verdelers voor 1 lade

• Dankzij deze snel verstelbare 
verdelers kan de indeling van 
de lades worden aangepast 
naar persoonlijke wens

• Verdelers voor 1 lade

• Gemaakt van slagvaste polymeren voor 
duurzaamheid op de bouwplaats

• Weerbestendige afdichting conform IP 65 
om regen en vuil buiten te houden

• Snel herkenbaar tijdens een 
  noodgeval dankzij de rood-
  gekleurde PACKOUT™ 
  compact organiser

• voor eenvoudig opruimen 
van veelvoorkomend 
natte- en droge rommel

• Slang tot 1,6 m voor een 
groter bereik en hogere 
veelzijdigheid

• werkt met alle 
   MILWAUKEE M18 accu’s 

(niet meegeleverd)
• afm. 43 x 28 x 33 cm

• Premium 360° surround sound luidsprekers met 
40W versterker

• DAB+ en AM/FM-tuner met digitale processor 
levert hoogste ontvangstnauwkeurigheid

• Digitale Bluetooth® ontvanger: speelt muziek af 
tot op 30 m afstand van uw smartphone, 

   computer of tablet

Art.nr. 3426534 Art.nr. 3426535

Art.nr. 3471549Art.nr. 3426539

Art.nr. 3426540Art.nr. 3362521

 € 11,-

 € 199,-

 € 59,-

 € 299,-

Van € 13,90 voor

Van € 259,90 voor

Van € 79,90 voor

Van € 399,90 voor
€ 169,-

Van € 228,90 voor

 € 11,-
Van € 13,90 voor
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DEZE BEDRIJVEN ZIJN ONDERDEEL VAN POLVO B.V. :

Packout Krat

Packout Box
3 delige set

Packout Trolley Foam• Veelzijdige stapelopties:
 verticaal en horizontaal
• 22 kg draagvermogen
• Grote opslagcapaciteit voor 

alle soorten gereedschap
• Andere PackOut producten 

kunnen bovenop de krat 
worden gestapeld

   werkplaatsvuil

• Insert voor trolley
• Duurzame constructie
• Voor exta bescherming

Art.nr. 3404453

Art.nr. 3404454

€ 26,-
  € 43,-

€ 239,-

Speciale actieprijs!
Van €323,99 
     nu voor 

Tijdelijk met gratis 

compact slim organiser!

• IP65 afdichting tegen regen en 

werkplaatsvuil

• Stootvast polymeer voor 

 langere levensduur

• Metaal versterkte 

 vergrendeling

• Metaal versterkte hoeken

• Interne opbergbak

• Plaats voor montage van 

 ONE-KEY TICK

• Art.nr.3256377

Van € 53,90 voor
Van € 31,90 voor


