
Resimler sadece örnek amaçlıdır 

 

  

Module Bench 
Montaj tezgahı  

 Açılır kapanır çalışma 
yüzeyi 

01 Uzatma  02

     

 

 
 

Kilit ve kafes cam panoların montajı için kullanılmak üzere düşünülmüş büyük 
boyutlarda, uzatmalı çalışma tezgahıdır. 3 ayrı çalışma yüzeyinden oluşur: birincisi 
yumuşak kayma önleyici PVC malzemeden olup montaj işlemlerinde kullanılır, ikincisi 
sert çizilmeyen PVC ile kaplı olup rotasyonlar için, diğeri de hattın ilerlemesi için 
kullanılan rulolu taşıma sistemdir. 

  

    

Rulolu taşıma tezgahı 03 Yumuşak ve kayma önleyici  
PVC ile kaplı çalışılan yüzeyler 

04  Sert ve çizilmeyen PVC ile 
kaplı çalışılan yüzeyler 
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Module Bench 
Montaj tezgahı 

01 
Açılır kapanır 
çalışma yüzeyi 

 02 
Uzatma  
 

 03 
Rulolu taşıma 
tezgahı 

 04  
Yumuşak ve kayma 
önleyici  PVC ile 
kaplı çalışılan 
yüzeyler 
 

 05 
Sert ve çizilmeyen 
PVC ile kaplı 
çalışılan yüzeyler 

Düğmeye basılarak 
devreye girmesi 
sağlanabilen ve üzeri 
rulolar ile kaplı olan bir 
uzatmalı yüzey, çalışma 
tezgahını üretim hattına 
bağlar ve montaj 
esnasında operatörün 
işlevsel hareketlerini 
engellememek için 
kırılmalı olup açılıp  
kapanma özelliğine 
sahiptir.    

 Module Bench 1.300 
mm’den 2.500 mm’ye 
kadar uzayabilir ve bir 
sıkıştırma kolu aracılığı ile 
istenilen her tür pozisyona 
sabitleştirilebilerek çok 
yönlü bir hareket 
kapasitesini garanti eder.  
Bunun iç  küçük 
çerçevelerin işlenmesi 
için, enine duran orta 
kirişin manuel olarak 
ayarlanması da 
mümkündür. 

 Rulolu taşıma tezgahı 
cam ve kapı 
pervazlarının, opertörün 
yapacağı minimum bir 
güc sarfiyatı ile  montaj 
hattı boyunca 
taşınmasını sağlar.  

 Yumuşak PVC’den yapılmış 
olan çalışma tezgahı, 
montaj safhalarında son 
derece iyi bir sabitlemenin 
elde edilmesini sağlar.   
 

 Sert çizilmeyen PVC ile 
kaplı çalışma tezgahı, 
düşük bir sabitlemenin 
elde edlimesini sağlar ve 
bu da kilit dönüş 
hareketlerini kolaylaştırır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÇALIŞMA TEZGAHLARI   

Sağ veya sol kısımda açılır kapanır rulolu tezgah  • 

Sert ve kayma önleyici  PVC çalışılan yüzeyin uzunluğu (mm) 4.000 

Yumuşak ve kayma önleyici  PVC ile kaplı çalışılan yüzeyin uzunluğu 4.000 

Rulolu yüzeyin uzunluğu (mm) 4.000 

Rulolu yüzeyin tamamen açılmış olarak uzunluğu (mm) 4.600 

Açılır kapanır yüzeyin uzunluğu (mm) 600 

ÖZELLİKLERİ  

Enine uzayabilen (mm) tezgahın ortasına yerleştirilen (mm) 1.300  2.500 

Yükseklik (mm) 900 

Hava tüketimi (Nl/dak) 50 

Ağırlık (kg) 550 
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