
 

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 

 

  

Five CS  
Werkbank voor montage, 
beglazing en testen 

 Klemming van het kozijn  01 Kantelbaar werkblad 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.  
Five CS is eenwerkbank voor het testen van aluminium ramen. De omstandigheden 
waarin het raam wordt gebruikt, worden nagebootst: het frame wordt met behulp van 
verstelbare bankschroeven over de gehele hoogte van het raam vastgezet, de 
raamvleugels worden in het frame geschoven, de beglazing wordt geplaatst en de 
eindcontrole wordt uitgevoerd. Met de rollenbaan kan de bediener zware ramen 
geheel zelfstandig laden en lossen. 

 

 

    

Hard, wrijvingsbestendig 
PVC-werkblad 

03 Bedieningseenheid met 
voetpedalen 

04  Rollenbaan voor 
verplaatsing van de ramen 
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Kantelbaar werkblad 

 03 
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 04 
Bedieningseenhe
id met 
voetpedalen 

 05 
Rollenbaan voor 
verplaatsing van 
de ramen 

Het klemsysteem van het 
kozijn is zelfcentrerend, 
dankzij een tandheugel 
die zorgt voor een 
perfecte parallelliteit en 
het gebruik van 
persluchtcilinders voor 
een gelijkmatige druk. 
 

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

 Het harde, 
wrijvingsbestendige PVC-
werkblad zorgt ervoor dat 
het kozijn goed glijdt en 
gemakkelijk te 
verplaatsen is. 
 

 Een centrale console 
herbergt de 
tweehandsbediening die 
het 
vergrendelen/ontgrendel
en van het kozijn regelt. 
Bovendien kan met een 
dubbel pedaal de tafel 
worden gekanteld of de 
horizontale 
profielrollenbaan 
worden bediend. 
 

 Met een pneumatisch 
bediende kantelbare 
rollenbaan kan het frame 
horizontaal worden 
verplaatst door middel 
van rollen die op een 
stang zijn bevestigd, wat 
zorgt voor een soepele 
en gemakkelijke 
verplaatsing. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TECHNISCHE KENMERKEN  

Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte werkoppervlakken ● 

Instelbare werkbladhoogte (mm) 875 - 925 

Werkblad kantelbaar van 0° (horizontaal) tot 85° ● 

Instelbare klemkracht (max) (N) 660 

Opening inklemming L (mm) 425 - 2425 

Hoogte inklemmingsplaten (max) (mm) 65 

Hoogte inklemmingsstangen met 5 verstelbare platen op beide stangen H (mm) H 2060 

Zelfcentrerend klemsysteem met uitschuifbare stangen ● 

Pneumatische kanteling van de rollenbaan als de tafel horizontaal staat ● 

Laad- en losrollenbaan met instelbare hoogte vanaf de grond (mm) 305 - 355 

Lengte (mm)  3000 
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