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Raft de bază demontabil ESD, Adâncime 500 mm, Înălţime: 2000mm

Date comandă

Numărul de comandă 972510 2000

GTIN 4062406256487

Clasa articolului 91I

Descriere

Execuţie:
Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agăţare la interval de 40
mm pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul cu coloane are la capăt capace
din plastic izolatoare. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilităţii
laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturile de depozitare sunt
acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere. Un arc galvanizat la fiecare raft de depozitare
realizează un contact sigur cu punctul de împământare ataşat.
Cu bolţuri de împământare sudate la cadrul cu coloane. Conductibilitatea către împământarea
din clădire trebuie să fie realizată de un electrician calificat.
Livrare:
Cablu de împământare ESD inclus.
Culoare:
Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
· Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime-adâncime este mai

mare de 5:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
· Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
Izolaţie electrică: ESD
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime: 1000 mm
Lăţime raft: 946 mm
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Lăţimea liberă a raftului de depozitare: 900 mm
Număr de rafturi de depozitare: 4
Greutate maximă suportată pe raft: 900 kg

Descriere tehnică

Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm

Lăţime raft 946 mm

Greutate maximă suportată pe raft 900 kg

Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1000 mm

Număr de rafturi de depozitare 4

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate
maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal)

120 kg

Grosimea raftului de depozitare 38 mm

Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm

caracteristică electrostatică ESD

Caracteristici nume produs Adâncime 500 mm

Tip produs Raft de depozitare
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