


Vårt salgs- og utviklingsteam 
mottar alle typer forespørsler
og tilpasser disse til bedriftens 
DAK/DAP-baserte produksjon.
Vi bruker Inventor og AutoCad, 
men kan motta de fl este 
fi lformater.

RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & 
SKREDDER
Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS

utviklet seg til å bli landets ledende produsent av

skreddersydde transportkasser. Med fokus på 

kompetanse og kvalitet har vi stadig utforsket nye 

bransjer der vi kan bidra med vår kunnskap. 

Vår erfaring kan hjelpe deg å velge riktig transportkasse 

til ditt utstyr. Vi er klare til å lose deg gjennom 

utviklingsprosessen, og fortelle deg hvilke funksjoner 

som er viktige og hvilke materialer som bør brukes. 

Alt som bør vernes, kan vernes.  

Rufo transportkasser er en billig forsikring. 



Når selve transportkassen er 
montert, blir innredningen 
skreddersydd etter dine 
spesifi kasjoner. Vi leverer mange 
typer innredninger til ulike 
bruksområder. Kun fantasien 
setter grensene for utførelsen 
av innredningen.

SKREDDEREN

De ulike kassedelene fremstilles 
ved hjelp av CNC-styrte maskiner  
i en moderne produksjonslinje. 
Din unike kasse settes så 
sammen for hånd av våre erfarne 
montører. 

KASSEMAKEREN



Rufo transportkasser har i en årrekke beskyttet gods og utstyr i ulike 
bransjer. Transportkassene kjennetegnes av å være markedets mest 
solide kasser med smarte og innovative løsninger. 

RUFO TRANSPORTKASSER
Våre egenproduserte transportkasser bygges i alle størrelser og 
varianter, og produseres ved vår fabrikk etter kundens behov. 
Innredningen blir skreddersydd slik at innholdet beskyttes på best 
mulig måte. Rufo Transportkasser AS kan sammen med kunde 
utvikle helt nye kasser med avanserte egenskaper og materialer. 
Her fi nnes ingen grenser. Vi har til en hver tid et stort utvalg kasser 
og rack på lager, samt en eff ektiv produksjonslinje for rask leveranse.

Transportkasse i fi nér med profi ler og beslag i 
aluminium. Kan enkelt stables i høyden uten å 
demontere hjulene. En robust standardkasse som 
kan bygges og brukes til de fl este formål. Kan 
leveres i alle farger og logo-profi lering.

TRANSPORTKASSE – FLIGHTCASE 
Transportkasse bygget  i Astraboard (plastikk) for 
følsomt utstyr med skreddersydd innredning i
utfrest foam. Bruk av Astraboard gjør transport-
kassen mye lettere dersom vekt er viktig. Kan 
leveres i fl ere farger og trykket profi lering.

TRANSPORTKASSE – LETTVEKT

Kraftig transportkasse som tåler naturens 
elementer. Hele kassen er sprøytet m. polyurea 
som gir ekstrem slitestyrke. Kassen er støvtett og 
sprutsikker. Integrert pakning i lokk samt pulver-
lakkert korrosjonsfrie låser/beslag. 

CHEMCASE
Enkel IPPC-godkjent transportkasse for engangs-
bruk. Brukes ofte til internasjonal transport og blir 
utviklet etter kundens og varens spesifi kasjoner. 
Integrert pall-funksjon.

TRANSPORTKASSE – ENGANGS 



Pelicase benyttes av kunder som forsvar, politi, utstyrsprodusenter, 
fotografer m fl . Pelicase har NATO-nummer, MIL-godkjennelse, 
IATA testsertifi kater mm, og er anerkjent som verdens mest robuste 
og pålitelige utstyrskoff erter.

PELI TRANSPORTKASSER
Pelicase produktene karakteriseres ved at de er vanntette, 
støvtette, uknuselige og støtsikre. De leveres fra avanserte 
verktøykoff erter til enkle hardcases for laptopen i feltet. 
Rufo Transportkasser AS leverer Pelicase med skreddersydd 
innredning til ditt utstyr.

Alle produktene leveres med livstidsgaranti!

Verktøykoff ert som tåler 70 kg verktøy. Innholdet 
ligger på plass selv om koff erten havner opp-ned.  
Den er utviklet etter spesifi kasjoner fra det ameri-
kanske forsvaret. En ekstremt robust verktøykof-
fert som også kan brukes som arbeidsbord i felten. 

PELICASE 0450
Pelicase 1460 EMS er en kasse designet for brann-
menn og helsepersonell. Kassen har tre skuff er 
med fl yttbare skillevegger. Lokket åpnes 180° 
og skuff ene brettes ut i vifteform. O-ring i lokket 
sørger for at støv og vann ikke trenger inn (IP66). 

P1460EMS

En ny serie kasser der alle har samme stablespor / 
låsemønster. Kasser i ulike størrelser og fasonger 
kan dermed stables som byggeklosser!  Peli ISP2 er 
rotasjonsstøpte og ekstremt robuste.

PELI ISP2
Peli Hardigg Blackbox er en vanntett og robust 
rack-kasse for montering av elektronisk utstyr. 
Kompakt design og lav vekt.  Flyter i vann med 
opptil 214,5 kg last. Peli Hardigg Blackbox fi nnes i 
7 ulike modeller, med rack-høyder fra 3U til 14U.

PELI HARDIGG BLACKBOX



Zarges er den fremste produsenten i Europa av stiger og logistikk-
tekninkk i aluminium. Med Zarges sine produkt blir innovativ teknikk 
og mer enn 75 års erfaring, forent med høykvalitets aluminium. 
Et sterkt varemerke, med sterke produkt.

ZARGES TRANSPORTKASSER
Zarges sine aluminiumskasser kommer i varierte størrelser der 
lav vekt og kraftig konstruksjon er i høysetet. 

Aluminiumskassene leveres i forskjellige serier, der hver serie 
er tilpasset spesielle formål og egenskaper. Alle komponenter er 
korrosjonsfrie. Rufo Transportkasser kan levere alle Zarges kasser 
med skreddersydd innredning tilpasset dine spesifi kasjoner. 

Zarges K470 er konstruert og produsert med 
tysk grundighet. Resultatet gir deg den lengste 
levetiden og den beste fysiske beskyttelse for 
utstyret du skal transportere. Den er ekstremt solid 
i tillegg til lav egenvekt.

K470
Zarges Eurobox er en solid kasse til en gunstig pris. 
Noe enklere og rimeligere enn K-470-serien, men 
gir en fullverdig løsning for oppbevaring av verktøy 
og instrumenter. Kassen er utstyrt med pakning i 
lokket som hindrer inntrengning av støv og vann.

EUROBOX

Den ultimate beskyttelse. Dette er en videre-
utvikling av K470. Passer godt der kassene utsettes 
for vannsprut,  samt stor påvirkning av støv og 
andre partikler. Kassen kan brukes på kjøretøy, 
tilhengere, båt, off shore og lignende.

K470 IP65
En støtsikker verktøykoff ert i aluminium med 
rammeverk og heltrukne hengsler. Den er innredet 
med verktøymappe, variabel rominndeling under 
låsbart skillelokk. Lav egenvekt. Kan leveres med 
kodelås.

Z51471



RUFO TRANSPORTKASSER AS

Torvmyrane 13
6160 Hovdebygda
Norway 

Phone  + 47 700 48 570
Fax + 47 700 48 571
E-mail mail@rufo.com

rufo.com
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