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Banc de lucru mobil, cu reglare electrică pe înălţime, cablu, uşă pe stânga, 4
sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 1500/DEmm

Date comandă

Numărul de comandă 924511 1500/DE

GTIN 4062406101831

Clasa articolului 9GG

Descriere

Execuţie:
Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Sertare
cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială, deblocare cu o singură mână şi
capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu
ajutorul încuietorii cilindrice.
Cu reglare electrică pe înălţime fără trepte. Reglare pe înălţime prin butonul manual.
Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din
poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a
fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.
Cablu de conectare, 8 m lungime. Cu ştecăr german cu contact de protecţie.
Funcţionare:
IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi
atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Echipare:
Înălţimea uşii (stânga) mm: 525
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 1
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL
7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este
gri deschis RAL 7035.
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⌀ rolei de ghidaj 125 mm

Lăţime utilă sertare 500 mm

⌀ roţii fixe 125 mm

Reglare pe înălţime continuă da

Număr de sertare 4

Blat de lucru grosime 50 mm

Blat de lucru lungime 1500 mm

Materialul roţii Poliuretan

Strat de rulare fără amprentă da

Tensiune de alimentare 250 V

ComfortClose nu

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20

Adâncimea utilă a sertarelor în G 20

poate fi coborât da

Adâncime utilă sertare 500 mm

Domeniul de reglare pe înălţime 850 - 1050 mm

Înălţime utilă carcasă sertare 525 mm

Mâner de împingere nu

Serie Ready-to-go

Adâncime structură de bază 700 mm

Lăţimea utilă a sertarelor în G 20

Lăţime structură de bază 1300 mm

Viteza cursei 9 mm/s

Număr de role de ghidaj cu frână 2

Număr de roţi fixe fără frână 2

Principiu de reglare pe înălţime Electric

Număr de uşi 1

Greutate 172,9 kg
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Forţă maximă de ridicare 6000 N

Blat de lucru adâncime 750 mm

Material masă lucru Bambus

Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână

Clasă de protecţie IP IP 20

Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion

Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Tensiune nominală 250 V

Tip ştecăr intrare F

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel

Grosimea materialului 1 mm

Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 850-1050 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate
maximă distribuită pe raft (pe lemn)

400 kg

Model cu reglare pe înălţime Electric

Grosimea plăcii 50 mm

Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %

Unghi de deschidere a uşii 180 grad

Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie

Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs 20×20G

Tip produs Banc mobil de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12 914226 KO12

Şild pentru GridLine Tip KO21 914227 KO21
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Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălţime
frontală a sertarului 200 mm

927805 200

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălţime
frontală a sertarului 75 mm

927805 75

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălţime
frontală a sertarului 150 mm

927805 150

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălţime
frontală a sertarului 100 mm

927805 100
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