
 

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 

 

  

Link 
Rollentafel voor het verplaatsen 
van kozijnen 

 Verstelbare pootjes 01 Kantelbare rollenbaan 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.  
Link is een roltafel waarmee de assemblagestations verbonden kunnen worden en 
waarmee zelfs zeer zware frames met gemak kunnen worden overgebracht. 

  

    

  Rollentafel 03  Blad van zacht, antislip 
PVC 
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De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie 

 

Link 
Rollentafel voor het verplaatsen van kozijnen 

01  
Verstelbare pootjes 

 02 
Kantelbare rollenbaan 

 03 
Rollentafel 
 

 04 
Blad van zacht, antislip 
PVC 
 

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. 
 

 Het glijvlak bestaat uit rijen rollen 
die bedekt zijn met zacht PVC. De 
twee uiteinden van de rollenbaan, 
links en rechts, kunnen worden 
gekanteld met behulp van 
pneumatische cilinders (optioneel 
verkrijgbaar). 
 

 Het werkblad wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van talrijke 
rollen met een krasbestendige 
rubberen coating, waardoor het 
kozijn met hoge snelheid kan 
worden verplaatst. 

 Deze machine kan optioneel 
worden voorzien van een 
werkblad van zacht PVC. 
Het werkblad van zacht PVC biedt 
een hoge wrijvingscoëfficiënt, wat 
gunstig is bij 
montagewerkzaamheden. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 TECHNISCHE KENMERKEN   

 

Lengte (afhankelijk van het model) (mm) - A 

1400 
2000 
2500 
3000 

 

Breedte (afhankelijk van het model) (mm) 1400 
1600 

Maximale belasting van het kantelblad (kg) 250 

Aantal geïnstalleerde banen met rollen ( afhankelijk van de breedte 1400/1600) 3 / 4 

Lengte kantelbare rollenbaan (mm) - B 594 

Kantelbare rollenbaan links ○ 

Kantelbare rollenbaan rechts ○ 

Werkblad ○ 

Luchtverbruik (Nl/cyclus) 26 
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