PRODUCĂTOR
DE MOBILIER
INDUSTRIAL

MASĂ DE SUDURĂ
MODULARĂ

AVANTAJELE ȘI BENEFICIILE MESELOR MODULARE

Planeitate perfectă a mesei
datorită reglării înălțimii
plăcilor și a suprafeței frezate.

Plăci laterale opționale.

Posibilitate de instalare a
sculelor în orificii și fante.

Înălțime reglabilă a
mesei de la 850 [mm] la
1150 [mm], P=50 [mm].

Suporturi fixe, sau opțional cu roți cu picior extensibil.

Plăci perforate glisante care
fac parte din suprafața de
lucru a mesei.

Posibilitatea extinderii
suprafeței de lucru a meselor în
toate direcțiile.

Flexibilitate a numărului de stații de sudură, datorită
posibilității de a uni sau separa mesele de sudură

Garanția producătorului 24 de luni.

Inovație documentată
la Biroul de brevete al
Republicii Polonia.

MASĂ SIMPLĂ
Oferim trei variante standard. Sunt ideale pentru producția în serie
mică, sau pot servi drept bază pentru extinderea nelimitată a
suprafeței stației de sudură.

DIMENSIUNI
• Masă de 1000x1000 [mm]
• Masă de 1200x1200 [mm]
• Masă de 1600x1500 [mm]

MASĂ SIMPLĂ EXTENSIBILĂ
Fiecare masă din oferta noastră poate fi extinsă
datorită plăcilor glisante și utilizării picioarelor
suplimentare.
DIMENSIUNI
• Masă de 1770x1000 [mm] (Masă de 1000x1000mm + 5 picioare)
• Masă de 2170x1200 [mm] (Masă de 1200x1200mm + 6 picioare)
• Masă de 2670x1600 [mm] (Masă de 1500x1600mm + 8 picioare)

MASĂ DUBLĂ
Cele mai populare seturi sunt seturile compuse din
două mese simple. Construcția meselor permite
extinderea acestora în orice direcție.

DIMENSIUNI
• Masă de 2000x1000 [mm] (2 mese de 1000x1000)
• Masă de 2400x1200 [mm] (2 mese de 1200x1200)
• Masă de 3200x1500 [mm] (2 mese de 1600x1500)

SET CU SUPRAFAȚĂ DE LUCRU MARE
Conectarea a două mese extinse prin intermediul
racordurilor este soluția perfectă pentru construcția
spațială.
DIMENSIUNI
Masă de 1770x2630 [mm] (2 mese de 1000x1000 + 2 racorduri L=630 mm + 10 picioare)
Masă de 2170x3030 [mm] (2 mese de 1200x1200 + 2 racorduri L=630 mm + 12 picioare)
Masă de 2670x4000 [mm] (2 mese de 1500x1600 + 2 racorduri L=630 mm + 16 picioare)

LUCRAȚI MAI INTELIGENT,
NU MAI MULT
MASA DE SUDURĂ OFERĂ OPȚIUNI DE
PRELUCRARE RAPIDĂ ȘI FĂRĂ ERORI A
UNEI STRUCTURI 2D SIMPLE (DE EX. DE TIP
BALUSTRADĂ SAU ȘINĂ), DAR
MAI PRESUS DE ORICE,
PRELUCRAREA PRECISĂ A OBIECTELOR CU
UN NUMĂR MAI MARE DE DIMENSIUNI.

ÎN CE CONSTĂ MASA DE SUDURĂ MODULARĂ:

Un cadru metalic rigid cu opritoare și elemente

de poziționare a plăcilor mesei.

Plăci perforate reglabile care fac parte din
suprafața de lucru a mesei.

Picioare reglabile echipate cu suporturi fixe sau

Elemente de racord care permit extinderea

opțional cu roți cu picior extensibil.

mesei în toate direcțiile.

Plăci laterale opționale.

