
 

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 
 

  

 

BA 411 
Montagebank 

 Contactoppervlakken van 
pvc 

01 Kantelbaar werkblad 02

     

 
 
 

Werkbank voor de montage van vleugelramen en glas, met een kantelbare werktafel 
van 0° (horizontaal) tot 85°. De intrekbare rollenbaan kan onafhankelijk van de 
werktafel in hoogte versteld worden (van 170 tot 460 mm). De werktafel is 
verstelbaar van 895 tot 965 mm en de poten zijn voorzien van gaten om ze aan de 
vloer te bevestigen. De bank is voorzien van een centrale spinklem om het glas op te 
tillen en te positioneren. 

  

Pneumatische hefinrichting 
voor glas 

03 Rollenbaan voor 
verplaatsing van de ramen 

04  Verstelbare pootjes 05
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BA 411  
Montagebank 

01  
Contactoppervlak
ken van pvc 

 02 
Kantelbaar werkblad 

 03 
Pneumatische 
hefinrichting voor 
glas 
 

 04 
Rollenbaan voor 
verplaatsing van 
de ramen 

 05 
Verstelbare 
pootjes 

Het harde 
wrijvingsbestendige pvc-
werkblad zorgt ervoor dat 
het kozijn niet wordt 
beschadigd en goed kan 
glijden. 

 Het werkblad kan geheel 
pneumatisch worden 
gekanteld. Met het voetpedaal 
kan het werkblad van 0°, 
horizontale positie, tot 85° 
worden gekanteld. 
 

 De centrale, uitschuifbare 
spinklem is voorzien van 
vier rubberen 
steunpunten voor het 
glas, verstelbaar langs de 
assen.  Als de werkbank 
horizontaal staat, kan de 
spinklem met het 
voetpedaal omhoog 
worden gebracht en 
handmatig worden 
gedraaid. Een 
veiligheidssysteem 
voorkomt dat de spinklem 
wordt opgetild als de 
werkbank is gekanteld, of 
dat de werkbank kantelt 
als de spinklem wordt 
opgetild. 

 Met een pneumatisch 
bediende kantelbare 
rollenbaan met 
automatische 
vergrendeling (op 2 
vooraf ingestelde 
posities) kan het frame 
horizontaal worden 
verplaatst door middel 
van rollen (gemonteerd 
op een stang) die voor 
een zeer soepele en 
gemakkelijke 
verplaatsing langs de 
productielijn zorgen. 
 

 Met de in hoogte 
verstelbare pootjes kan 
het werkblad in de 
gewenste stand worden 
gebracht en perfect 
worden uitgelijnd met de 
andere producten van de 
dynamische lijn. Ook 
kunnen er speciale gaten 
worden aangebracht voor 
bevestiging aan de vloer. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TECHNISCHE KENMERKEN   

 Pneumatisch kantelen van het werkblad van 0° (horizontaal) tot 85° ●  

 Met harde, wrijvingsbestendige pvc-laag bedekte contactoppervlakken ●  

 Pneumatische hefinrichting voor glas ●  

 De handmatig kantelbare rollenbaan kan onafhankelijk van de werktafel in hoogte versteld worden ●  

 Pootjes met gaten voor bevestiging aan de grond ●  

 Lengte (mm) 1400  

 Breedte (mm) 1400  

 Hoogte van het werkblad (horizontale positie) (mm) 895  965  

 Max. hoogte van het opgetilde glas (mm) 1200  

 Gewicht (kg) 170  

 Luchtopname/cyclus (Nl) 36  
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