Montážní stoly
Kvalitní stůl
pro poctivou
práci
— Michal, servis PC

Popis stolů
Stoly, které jsou skvělou volbou pro širokou škálu různých
výrobních a montážních pracovišť. Vyrábíme dva druhy
montážních stolů, které se vyznačují vysokou stabilitou
a možností vyššího zatížení. Konstrukce stolu se dvěma
sloupky poskytuje malé zástavbové rozměry ve spojení
s dlouhým zdvihem, což je ideální volba pro jakkoliv
vysokého uživatele stolu či pracoviště. Volitelným vyba–
vením je paměťové ovládání a antikolizní ochrana PIEZO™,
které minimalizuje riziko poškození stolu, způsobené kolizí

s překážkou. Varianta stolu se čtyřmi sloupky využívá elek–
trický systém pracující bez hydraulické kapaliny a kromě
ekologického přínosu, poskytuje technickou inovaci tím, že
vyvine sílu 750 N také ve směru tahu. K oběma stolům je
možné zamontovat konstrukci k zavěšení perfopanelu
a polic, dále pak osvětlení pracovní plochy. Pracovní plochu
je možné ošetřit proti poškození nalepením pryže, či jiným
volitelným materiálem.

A. Technické parametry pro stoly se dvěmi sloupky

B. Technické parametry pro stoly se čtyřmi sloupky

§ Max. rychlost výsuvu 38 mm/s

§ Max. rychlost výsuvu 8 mm/s ( lze až 15 mm/s)
§ Zdvih – 150 / 200 / 300 / 400 mm

§ Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu
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motoru pro vyšší pevnost a stabilitu
Max. síla 1200 N na sloupek
Max výška stolu od 650 mm do 1305 mm s prac. deskou
Nízká hlučnost
Odběr 0.1 W ve standby režimu
Maximální nosnost stolu 200 kg
Prac. deska buková spárovka, tloušťka 25 nebo 33 mm
Teplota pracovního prostředí + 10 až + 40 °C
Typ sloupku – 3 segmentový
Tvar nohy – symetrická
Montážní příruba pro trnož
Barva podnože a sloupků – šedá RAL 9006, bílá RAL 9016,
černá RAL 9005
Napájecí spirálový kabel – 230 V
PIEZO™ integrovaný senzor minimalizují riziko skřípnutí
nebo zablokování při pohybu nahoru nebo dolů

§ Maximální nosnost stolu 600 kg
§ Odběr 4 W ve standby režimu
§ Max výška stolu od 750 mm do 1150 mm s pracovní deskou
§ Prac. deska buková spárovka, tloušťka 25 nebo 33 mm
§ Teplota pracovního prostředí + 10 až + 40 °C
§ Barva podnože – šedá RAL 7000, 7035, modrá RAL 5012,

zelená 6011
§ Napájecí kabel 2 m – 230 V
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