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Elektryczny stojak serwisowy

Profile

Cechy produktu

Zaprojektowany i opracowany dla techników, aby pracować mądrzej, a nie ciężej. Stojak jest skonstruowany

wokół wytrzymałej kolumny głównej, która zapewnia doskonałą stabilność, a jednocześnie utrzymuje

1693EL



wszystkie przewody wewnątrz, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracować przy rowerze. Jest

wystarczająco mocny, aby z łatwością podnieść nawet najcięższe rowery na żądaną wysokość, dzięki

czemu rower jest zawsze w najbardziej ergonomicznej pozycji do pracy. Elektryczne stanowisko naprawcze

jest nie tylko mocne, ale także inteligentne. Ma nieograniczoną regulację wysokości, ale może również

automatycznie podnosić lub opuszczać rower za naciśnięciem jednego przycisku. Zatrzymuje się także

sam, gdy rower dotknie podłoża. Dzięki ogranicznikom krańcowym możesz ograniczyć jego ruch, aby

zawsze zatrzymywał się na pożądanej wysokości. Wbudowany system bezpieczeństwa zapewni

bezpieczeństwo technika i roweru na stojaku i gwarantuje, że nic się nie stanie

Funkcje:

Specyfikacja techniczna:

Automatyczny system zatrzymywania z wbudowanym zabezpieczeniem zapewniającym

bezpieczeństwo technika i roweru na stojaku

●

Pełna regulacja wysokości●

Regulowane ograniczniki krańcowe●

Główny kabel zasilania elektrycznego jest ukryty, więc nic nie znajduje się w obszarze roboczym●

Ukryte przewody●

Dwa porty USB●

Wyposażony w uchwyt Master shop 1693.1M●

Interfejs zacisku antypoślizgowego●

Główna kolumna wykonana ze stali i skręcona razem, tworząc super sztywną ramę●

Mocowany bezpośrednio do podłogi lub na wytrzymałej metalowej płycie●

Wytrzymała duża płyta stała z funkcją poziomowania podłogi●

Montaż nie jest potrzebny, wystarczy go zamocować, podłączyć prąd i rozpocząć pracę●

Wymiary: szer. 750 x 750 x wys. 2072 mm●

Waga: 106 kg (ze stalową płytą stałą)●

Maksymalna wysokość: 1780 mm●

Nośność: 400 N.●

Moc: 0,25 kW●

Napięcie sterujące: 5 V●

Wejście: 220 V; 50 Hz●

Prędkość ruchu: 3,3 m / min●

Stopień ochrony IP: IP30 - tylko do użytku wewnętrznego●

Poziom hałasu: 55 dB●

Certyfikat zgodności CE●



Użycie (Obrazy)

   

   

   

  

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w
gramach

Akcesoria
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 Podstawa płytowa do 1693EL

 Uchwyt na laptopa ze składanym ramieniem do 1693EL

 Organizer małych części ze składanym ramieniem do 1693EL

 Uchwyt na tablet ze składanym ramieniem do 1693EL

 Taca narzędziowa ze składanym ramieniem do 1693EL

 Uchwyt na tablet do montażu na ramie do 1693EL

 Taca narzędziowa do montażu na ramie do 1693EL

 Uchwyt na ręcznik papierowy do montażu na ramie do 1693EL

 Uchwyt do montażu na ramie do organizera drobnych części do 1693EL

 Zestaw podwyższający do 1693EL

 Wspornik zaciskowy z uchwytem do zacisku do 1693EL


