Ergo-roll
Just right !

Bandentransporttafel

Alles loopt op wieltjes !

CAPACITEITEN
− Voor wielen van personenauto’s,
bestelwagens en lichte voertuigen
− 2 wielen per tafel
− Oneindige montage in serie
− Rollen gemonteerd op kogellagers
− Rollen van recycleerbaar kunststof
composiet
− Instelbare hoogte
− Hellend instelbaar
− Maximum laadgewicht per rol: 50 kg
− Totaal maximum belasting: 450 kg

EIGENSCHAPPEN
− Lengte : 120 cm
− Breedte : 75 cm
− Hoogte : 65 / 75 cm
− Gewicht: 29 Kg
− Aantal rollen: 9/tafel
− Standaard kleur : rood RAL 3020

OPTIES
− Andere RAL kleuren
De Ergo-roll bestaat uit twee elementen:
−

De rollentafel (ERR)

−

De tafelpoot (ERP)

Een tafellijn moet bestaan uit twee poten
voor het eerste plateau en één poot voor
elk extra plateau

ERR

ERP
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Ergo-roll
De Ergo-roll is één van de nieuwigheden van
DQN in het nieuwe assortiment “Ergo-line”.
Zoals de naam al aangeeft is dit assortiment
bedoeld om een comfortabele en efficiënte
werkplek te bieden. De Ergo-roll heeft een
overgangs-

en

bufferfunctie

tussen

twee

operaties.

De regelbare poten mogen afzonderlijk in
hoogte ingesteld worden. Zo kan de tafel
waterpas worden geplaatst zelfs op een
oneffen vloer of hellend ingesteld worden. De
hoogte van 75 cm tot 65 cm laat toe de
wielen zonder aandrijving een flinke afstand
af te leggen.
Dankzij zijn modulair ontwerp kunnen ze in
serie eindeloos samengesteld worden. Ze
laten de overschakeling toe van een helling
naar een horizontale positie en omgekeerd
(dit zonder verbindingsstuk).

Ergo-line
Ergo-line

De hoogwaardige kunststof rollen kunnen de
meest gevoelige velgen schadeloos laten
rollen en dit zelfs op de sierkant van de velg.
Deze rollen zijn gemonteerd op 100% stalen
kogellagers. Deze lagers zijn ook stofdicht en
zullen zo nog lang blijven draaien. Bovendien
is het recycleerbaar polymeer, waaruit de
volledige rol werd gemaakt, al afkomstig van
recyclage.

ZIE OOK

Ergo-lift

Ergo-press

