Karta danych

Stół warsztatowy vario z blatem z ciemnoszarego eluplanu przejezdne, z
płytą granitową, Rozmiary: 1500

Dane zamówienia
Numer katalogowy

431310 1500

GTIN

4062406288105
41W

Klasa artykułu

Opis
Wykonanie:
Przejezdne stanowisko pomiarowe z płytą granitową, do zastosowania mobilnego. Płyty
do pomiaru i kontroli z wyselekcjonowanego granitu naturalnego, dokładność 0. Docierane
precyzyjnie proszkiem diamentowym do celów kontroli. Homogeniczna struktura bez wad.
Odporność na ugięcia i skręcenia. Całkowicie nierdzewna i kwasoodporna, niska przewodność
ciepła. W komplecie z tuleją gwintowaną nierdzewną M8. Blat roboczy z ciemnego
tworzywa Eluplan, grubość 50 mm; powłoka z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm,
powierzchnia odporna na ścieranie i uderzenia. Powłoka jest antystatyczna, w dużym stopniu
odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Twarda, a jednocześnie elastyczna powierzchnia
nadaje się zwłaszcza do obróbki delikatnych elementów. Wszystkie krawędzie z obrzeżem
z tworzywa ABS. Przejezdne segmenty nóg z rurek o przekroju czworokątnym, wyposażone
w 2 kółka skrętne i 2 stałe, ⌀ 125 mm, z poliuretanowym bieżnikiem niepozostawiającym śladów.
Kała skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Ścianki tylne i półki z blachy stalowej.
w dostawie::
W komplecie płyta granitowa kl. dokł. 0 630 × 400 mm, tuleja gwintowana M8. Kompletnie
zmontowane.
Powłoka lakiernicza:
Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.
Zawieszenie płyty granitowej w kolorze antracytowym RAL 7016, korpusy szuflad szary jasny RAL
7035 (brak możliwości konfiguracji).
wskazówka:
Akcesoria zamieszczono w katalogu „Wyposażenie warsztatów (meble warsztatowe)”, tom 3.
wysokość: 850 mm
© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

25.02.2021 00:21

1/2

Karta danych

długość blatu: 1500 mm
głębokość blatu: 750 mm
grubość blatu: 50 mm
Długość płyty granitowej: 630 mm
Szerokość płyty granitowej: 400 mm

Opis techniczny
grubość blatu

50 mm

Długość płyty granitowej

630 mm

głębokość blatu

750 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej

400 kg

masa

158 kg

długość blatu

1500 mm

płaskość

0,007 mm

wysokość

850 mm

Szerokość płyty granitowej

400 mm

wykonanie konstrukcyjne

Konstrukcja z rur stalowych

Grubość materiału

1 mm

wysokość stołu warsztatowego

850 mm

Nośność szuflad/szufladopółek

75 kg

grubość płyty

50 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)

100 %

Zamek patentowy

modułowa wkładka
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Wybór kolorów
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