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Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett
korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i
monteringsskede eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett
konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering.
Acca är ett arbetsbord som lämpar sig för alla monteringsarbeten av fönster- och
dörramar. De förskjutbara och utdragbara arbetsytorna ger möjlighet till ett flexibelt
arbete av ramar i alla storlekar och av mycket stora strukturer i absolut säkerhet.
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Ställbara benstöd

Uppläggningsyta med
PVC - skydd

Förvaringshyllor

Pneumatiskt
system

Utdragbar och
förlängbar
uppläggningsyta

Benstöden är ställbara i
höjdled och garanterar
att den höjd för
arbetsytan som önskas
uppnås på ett korrekt sätt
samt en perfekt inriktning
med de övriga
produkterna i den
Dynamiska Linjen.
Stödbenen ger dessutom
möjlighet till förankring i
golvet genom de
särskilda hålen.

Uppläggningsytorna är
belagda med mjuk
skyddsbelagd PVC som
garanterar ett säkert stöd vid
positioneringen av ramen.

En serie praktiska
behållare med plats för
detaljerna på ett enkelt
och ordnat sätt, så att
föremålen lätt kan hittas.

Kranar med
snabbkopplig garanterar
matningen av tryckluften
på ett ytterst enkelt sätt.

Anpassningen till alla
mått på ramen garanteras
dels av horisontellt
förskjutbara
uppläggningsplan, dels
av det utdragbara stödet
som glider på hjul, med
möjlighet att öka
arbetsytans dimensioner
på ett mycket flexibelt
sätt.

TEKNISKA DATA
Utdragbara och förskjutbara uppläggningsytor

2

Arbetsytor med plats för verktyg och tillbehör

2

Bredd uppläggningsyta

2.180 ÷ 4000

Djup uppläggningsyta

1.330 ÷ 2.440

Behållare med plats för detaljer

6

anläggningsytor belagda med mjuk PVC-skydd

●

Arbetsyta ställbar i höjdled

●

Pneumatiskt system med 2 st. kranar med snabbkoppling

●

Benstöd med hål för förankring i golvet

●

lastkapacitet (kg)

250
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