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Acca XL 
Bancada genérica para a 
ensamblagem 

 Pés ajustáveis 01 Plano de PVC 
antideslizamento 

02

     

 

Na racionalização e otimização do ciclo produtivo, a concepção de um fluxo correto 
dos materiais, sejam eles produtos semi-acabados, peças em fase de montagem ou 
produtos acabados, desempenha um papel fundamental. A Linha Logística de 
Emmegi oferece às empresas uma resposta concreta a todas as exigências de 
armazenagem, movimentação e ensamblagem. 
Acca XL é uma bancada apropriada para todas as operações de ensamblagem das 
esquadrias. Os planos deslizáveis e extensíveis permitem usinar quadros de 
quaisquer dimensões e estruturas de grandes dimensões em plena segurança. 

  

    

Gaveteiros 03 Instalação pneumática 04  Plano de apoio extensível 
e alongável 

05
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As imagens são apresentadas somente para fins ilustrativos 
 

Acca XL 
Bancada genérica para a ensamblagem 

01  
Pés ajustáveis 

 02 
Piano de PVC 
antideslizamento 

 03 
Gaveteiros 

 04 
Instalação 
pneumática 

 05 
Plano de apoio 
extensível e 
alongável 
 

Pés ajustáveis em altura 
garantem alcançar, em 
modo correto, a altura 
desejada do plano de 
usinagem e o perfeito 
alinhamento com os 
demais produtos da Linha 
Dinâmica. Além disso, 
permitem a fixação no 
solo por meio de 
expressos furos. 
 
 

 As superfícies de usinagem 
são revestidas de PVC macio 
antideslizamento que garante 
um apoio seguro no 
posicionamento do quadro. 

 Uma série de cômodos 
recipientes permite a 
disposição das miudezas 
em modo simples e 
ordenado para uma fácil 
identificação dos objetos. 
 
 

 Torneiras de encaixe 
rápido garantem, com 
extrema facilidade, a 
alimentação do ar 
comprimido. 
 

 A adaptação a qualquer 
dimensão do quadro é 
garantida pela presença 
quer de planos de apoio 
que deslizam 
horizontalmente quer do 
apoio extensível que 
desliza sobre rodas, 
permitindo aumentar, em 
maneira extremamente 
flexível, as dimensões do 
plano de usinagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

 superfícies de contato revestidas  de PVC macio antideslizamento 2  

 Planos para depor ferramentas e acessórios 2  

 Largura do plano de apoio 2.180 ÷ 4000  

 Profundidade do plano de apoio 1.330 ÷ 2.440  

 Recipientes porta-miudezas 6  

 Superfícies de usinagem revestidas de borracha ●  

 Plano de usinagem ajustável em altura ●  

 Instalação pneumática com 2 torneiras de engate rápido ●  

 Pés com furos para a fixação no solo ●  

 capacidade de carga (kg) 250  
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