
In één oogopslag!
Werkhoogte 840 - 1.040 mm
Plaatdiepte 700 mm
Hoogte ladefront 150 / 180 mm
Laden breedte x diepte (li.) 490 x 560 mm

Lak
Hoogwaardige poedercoating
Frame in RAL 7035 lichtgrijs en fronten in RAL 5010 
gentiaanblauw

NIEUW
5

JAAR
GARANTIE

Werkhoogte 200 mm verstelbaar

Werkbanken
Met instelbare werkhoogte
Robuust en duurzaam werkvlak van massief beukenhout in 
industriële kwaliteit. Met praktische uitrusting, afhankelijk 
van bestelling.

•  behuizing, laden en deuren van plaatstaal
•  gelast frame van vierkante stalen buis, 45 x 45 mm, met 

diepteverstelmogelijkheid en compleet frame onder de plaat, 
draagvermogen 1.250 kg

•  in hoogte verstelbaar met perforaties in het frame
•  voeten met stelschroeven en antislipnoppen
•  massieve beukenhouten plaat, 40 mm dik, met geolied 

oppervlak
•  laden op geleiderails, ca. 90% uittrekbaar, draagvermogen 

100 kg, vlak met front, met doorlopende greeplijst
•  deuren en laden gezamenlijk afsluitbaar met centrale sluiting 

incl. 2 sleutels

Levering
Wordt kant-en-klaar gemonteerd geleverd.

Snelle informatie
Plaat Massief beuken plaat 40 mm
Laden Hoogtes 2

Volledig uittrekbaar - 
Uittrekbaar tot 90 %
Draagverm. tot 100 kg
met rollagers ja

Sluiting Centrale vergrendeling ja

Uitrusting geen 1 lade 150 mm 1 lade 180 mm 3 laden 180 mm
Lengte mm 1 deur 360 mm
750 222213 --- 222219 --- 222224 --- 222230 ---
1.000 222214 --- 222220 --- 222225 --- 222231 ---
1.250 222215 --- 222221 --- 222226 --- 222232 ---
1.500 222216 --- 222222 --- 222227 --- 222233 ---
2.000 222218 --- 222223 --- 222229 --- 222234 ---

Uitrusting 3 laden 180 mm 2 laden 180 mm 3 laden 180 mm 6 laden 180 mm
Lengte mm 1 legbord 2 deuren 360 mm 1 deur 540 mm, 1 legbord
1.250 222235 --- 222237 --- 222240 --- 222242 ---
1.500 222236 --- 222238 --- 222241 --- 222243 ---

Uitrusting 2 laden 180 mm 3 laden 180 mm 9 laden 180 mm
Lengte mm 2 deuren 360 mm 2 deuren 540 mm, elk 1 legbord
2.000 222244 --- 222245 --- 222246 ---


