Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TL 1000B
Grupul cu cele mai multe produse pe care le producem e constituit din mese de ridicare simple,
dar totuşi puternice şi versatile. Aceste mese cu o singură foarfecă pot fi găsite într-o serie de
operaţiuni diferite, toate la fel de adaptabile, stabile şi ergonomice ca design.
Masa de ridicare e des folosită ca o modalitate de manipulare a materialului direct pe podeaua
de producţie, sau ca încărcător la rampele de încărcare. Cu o mare varietate de caracteristici şi
modele, pe lângă capacitatea de încărcare care poate fi între 500 de kilograme şi 10 tone, există
câte o masă de încărcare pentru orice nevoie. Nu doar industria e un mare utilizator, livrăm de
asemenea şi la centre de distribuţie, depozite, magazine şi alte unităţi.
Toate modelele din grupa meselor cu o singură foarfecă care încep cu T (modele T) pot fi
modificate după cerinţele clientului. Masa de ridicare poate fi livrată în diferite culori,
cu diverse accesorii şi alternative de control pentru a satisface nevoile oricărui client.
Unele modele sunt adaptate utilizării intensive. Funcţionalitatea meselor poate fi extinsă
cu ajutorul unui număr de accesorii. Exemple de astfel de accesorii sunt: baze mobile,
lame de încărcare, balustrade, sisteme transportoare cu role şi mese rotative.
Estimaţi corect condiţiile de lucru înainte de a vă decide ce masă doriţi. Majoritatea modelelor pentru uz intensiv pot fi fabricate în versiune HD.
Datele tehnice pentru fiecare model pot fi găsite pe acest site.

Caracteristici
• Capacitate de ridicare de la 200 kg până la 10 000 kg.
•

Lungimea platformei de la 900 mm până la 5000 mm pentru modelele standard.

•

Program cuprinzător de accesorii şi opţiuni pentru personalizarea meselor de încărcare.

•

Conform standardelor Europene de siguranţă EN 1570 – CE.

•

Unitate de control la 24 V DC şi sistem de operare având comutator tip ”om mort”.

•

Spaţiu de siguranţă între toate piesele mobile ale mesei.

•

Sistem electric ratificat IP54.

•

Protecţie de supraîncărcare.

•

Bare de siguranţă ajustabile pe toate cele patru laturi ale platormei.

•

Masa e echipată cu supape pentru prevenirea spargerii furtunelor şi cu încuietori mecanice pentru service şi întreţinere.

•

Suprafaţa rulmentului nu necesită mentenanţă.

•

În modelul standard e inclus şi un controler programabil pentru diverse funcţii.

•

Manual de utilizare în peste 20 de limbi.

Specificaţii, TL 1000B
Model

TL 1000B

Nr. Art.

32920

Capacitate

1000 kg

Cursă de ridicare

820 mm

Înălţimea închisă

180 mm

Lungime

1300 mm

Lăţime

800 mm
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Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TL 1000B

Timp de ridicare

15 sec

Putere

0,75 kW

Greutate totală

190 kg
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