Fişă de date

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălţime 950 mm cu blat Eluplan de
culoare închisă, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500 mm

Date comandă
Numărul de comandă

923647 1500

GTIN

4062406264932
9GG

Clasa articolului

Descriere
Execuţie:
Banc de lucru în construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată, sertare
cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă de 75 kg.
Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea sertarelor în
timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe ⌀100 mm cu strat de
rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor
de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul
de montaj respectiv un transport uşor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la
400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.
Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Echipare:
Înălţimea uşii (stânga) mm: 625
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250
Culoare:
Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor, antracit RAL
7016, Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016 (neconfigurabilă), acoperită cu strat de
pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.
Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
Suprafaţă utilă a sertarelor în G: Suport de prindere
Înălţime: 950 mm
Blat de lucru lungime: 1500 mm
Blat de lucru adâncime: 750 mm
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Blat de lucru grosime: 50 mm
Lăţime structură de bază: 1300 mm
Adâncime structură de bază: 700 mm

Descriere tehnică
750 mm

Blat de lucru adâncime

Suport de prindere

Suprafaţă utilă a sertarelor în G
Lăţime structură de bază

1300 mm

Deblocare singulară de sertar

Cu o singură mână

Greutate

173 kg

Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare

400 kg

Lăţime utilă sertare

500 mm

Adâncime utilă sertare

500 mm

Blat de lucru lungime

1500 mm

Înălţime utilă carcasă sertare

625 mm

Blat de lucru grosime

50 mm

Lăţimea utilă a sertarelor în G

20

Adâncime structură de bază

700 mm

Adâncimea utilă a sertarelor în G

20

Înălţime

950 mm

Model de construcţie

Construcţie din ţeavă de oţel

Grosimea materialului

1 mm

Înălţime banc de lucru

950 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant

75 kg

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

400 kg

Grosimea plăcii

50 mm

Deschiderea sertarului (parţială / completă)

100 %

Unghi de deschidere a uşii

180 grad

Încuietoare cilindrică
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RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Selectarea culorii
Caracteristici nume produs

20×20G

Tip produs
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