
De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 

 

 

 

 

Acca XL 
Algemene montagebank 

 Verstelbare pootjes 01 Blad van antislip pvc 02

     

 

Bij de rationalisatie en optimalisatie van de productiecyclus speelt de planning van 
een correcte materiaalstroom een belangrijke rol, of het nu gaat om halffabrikaten, 
onderdelen die geassembleerd worden of eindproducten. De Logistieke lijn van 
Emmegi biedt bedrijven een concreet antwoord op alle eisen op het gebied van 
opslag, hantering en assemblage.  
Op de werkbank Acca XL kunnen alle montagewerkzaamheden van de ramen 
worden uitgevoerd. De verschuifbare en uitschuifbare bladen bieden de mogelijkheid 
om alle maten kozijnen en zeer grote frames in alle veiligheid te bewerken. 

  

Laatjes 03 Pneumatische installatie 04  Uitschuifbaar en in hoogte 
verstelbaar steunvlak 
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Met de in hoogte 
verstelbare pootjes kan 
het werkblad op de 
gewenste hoogte worden 
gebracht en perfect 
worden uitgelijnd met de 
andere producten van de 
Dinamica-lijn. Er zijn 
speciale gaten 
aangebracht voor 
bevestiging aan de vloer. 
 

 De werkoppervlakken zijn 
bedekt met zacht antislip pvc, 
wat zorgt voor een goede 
ondersteuning van het kozijn 
dat erop geplaatst wordt. 
 

 Kleine onderdelen 
kunnen makkelijk en 
netjes worden 
opgeborgen in een aantal 
handige containers, zodat 
ze snel te herkennen zijn. 
 
 

 Snelsluitende kranen 
zorgen voor een 
gemakkelijke toevoer 
van gecomprimeerde 
lucht. 
 

 De horizontaal 
verschuifbare bladen en 
het op wieltjes glijdende 
uitschuifbare blad maken 
een flexibele vergroting 
van het werkblad 
mogelijk, waardoor het 
mogelijk is om aan alle 
kozijnafmetingen te 
aangepast. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TECHNISCHE KENMERKEN  

Verschuifbare en uitschuifbare werkbladen 2 

Bladen om gereedschap en toebehoren op te plaatsen 2 

Breedte van het werkblad 2.180 - 4000 

Diepte van het werkblad 1.330 - 2.440 

Bakjes voor kleine onderdelen 6 

Met zacht antislip pvc bedekte werkoppervlakken ● 

Instelbare werkbladhoogte ● 

Pneumatische installatie met 3 snelsluitende kranen ● 

Pootjes met gaten voor bevestiging aan de grond ● 

Max. capaciteit (kg) 250 

2021/01/01 www.emmegi.com 

 


