TRESTON PACKBORD TPB918
ett säkert och enkelt val för alla paketeringsbehov!
Detta högkvalitativa men ändå ekonomiska bord är
anpassningsbart och växer efter dina behov.
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• Noggrant utvalda material, högkvalitativ finish,
epoxipulverlackerade ståldelar RAL 7035
• Över 50 tillbehör och tilläggsprodukter kan köpas till
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• Bord med unik steglös höjdjustering och pelarmoduler
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• Laminerad bordskiva, lågtryckslaminat på 25 mm
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1080-1550 mm

I packbordet TPB918 ingår:
max

KG

650-900 mm
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Beskrivning

Kod

1. Höjdjusterbar övre
stålhylla

Storlek 310 x1 800 mm. Max belastning 30 kg. Fästplatser för Trestons
belysningsenheter under hyllan.

SS180

2. Justerbara skiljebyglar

Fem justerbara skiljebyglar (höjd 400
mm).

PDH

Namn

300

m

1800 m

3. Höjdjusterbar
Plåtens storlek 1719 x 255 mm. För
perforerad verktygsplåt avlastningshyllor i stål och lagerbackmed backprofil
ar. Max belastning 20 kg.

PP180

4. Avlastningshylla i stål

Storlek 217 x 298 x 20 mm, för
A4-papper och tejphållare (maximalt
två per hylla). Max belastning 3 kg.

ASSA4

5. Övre hållare för
pappersrullar

Kan justeras i höjdled. Axeldiameter
25 mm. Maximal rullbredd 1700 mm.
Max belastning 40 kg.

PRH ROLL180

6. Undre hållare för
pappersrullar

Monteras enkelt på benens horisontella PRHL ROLL180
tvärstag. Kan justeras i djupled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rullbredd 1650
mm. Max belastning 40 kg.

Titta på denna animering som
visar bordets mångsidighet!
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Produkt
Storlek (B x D x H) mm Kod
Extra hylla i stål
217 x 298 x 20
ASSA4
Hylla för A4-papper och tejphållare (max. 2 delar per hylla).
Monterad på backprofil. Max belastning 3 kg.
Undre stålhylla
1718 x 460 (B x D)
LSS180
Monteras lätt på bordets ben. Max belastning 30 kg.
Undre M-formade
460 x 315 (D x H)
LDH
skiljebyglar
Steglös justering. 4 stycken per paket. M-formad (den lägsta
punkten befinner sig 105 mm från hyllan).
Skäraggregat
1785 x 130 x 200
PPC180
Den runda kniven skär enkelt av papper och kartong.
Skärbredd 1 550 mm. Kan sättas fast på arbetsbänken.
Behållare för återvinning 530 x 280 x 585
PRMB
60-literskorg med stålkonsoler. Kan monteras på ena eller
andra sidan. Max belastning 15 kg.
Paket med lagerbackar 2 st. 230 x 155 x 140 SBS4
2 st. 185 x 125 x 115
Fyra blå lagerbackar i polypropen (PP).
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Endast ett mindre urval av tillbehören till packborden visas i denna broschyr. Besök vår webbplats för att se det kompletta sortimentet.
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LÅG KARTONGVAGN LCT610

Vagn för stora kartonger. Tre avdelare som kan monteras på tvären
eller på längden. Den fjärde avdelaren fungerar som handtag.
Ram och hylla i epoxipulverlackerat stål, grå färg RAL 7035. Fyra
svängbara länkhjul (Ø 100 mm), varav två har broms. Hyllhöjd från
golvet 160 mm.
Storl. B x D x H mm

Hyllstorlek B x D mm Kod

1080 x 630 x 1020 1000 x 630
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1

max

150

LCT610

KG

HÖG KARTONGVAGN HCT410

Vagn för packkartonger. Hyllorna är utrustade med M-formade
skiljebyglar som justeras steglöst. De större byglarna har en höjd på
540 mm, lägsta punkt 330 mm från hyllan; de mindre byglarna har
en höjd på 315 mm, lägsta punkt 105 mm från hyllan.
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Ram och hyllor med individuellt justerbar höjd i epoxipulverlackerat
stål, grå färg RAL 7035. Fyra svängbara länkhjul (Ø 100 mm), varav
två har broms.
Storl. B x D x H mm

Hyllstorlek B x D mm Kod

1090 x 530 x 1515 1000 x 430

HCT410

max

150
KG

Ergonomisk arbetsstation där allt sitter på sin plats för snabbare och mer precis paketering. Förbättrar säkerheten, underlättar skiftbyte mellan paketeringspersonal och skapar en organiserad och mindre stressig arbetsmiljö. Förbättrad effektivitet gör det möjligt att producera större volymer med möjlighet till större intäkter.
Kontakta oss redan idag!

Tel. +46 8 511 791 60 • info.se@treston.com • treston.se
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Produkt
Storlek (B x D x H) mm
Kod
Svängarm
460 x 210 (B x D)
CKV400
Låsbär stålbricka med justerar vinkel. Max belastning 15 kg.
PC-hållare
Vert. 130-140 x 395-500 CPU
Horis. 340-460 x180-285
En justerbar hållare för antingen vertikal eller horisontell placering, för montering under bordskivan.
Utdragbar stål500 x 510 x 515
PSP50
hylla för skrivare
Monteras under bordsskivan. Ledigt utrymme för skrivare 400 x
500 x 415 mm. Kan dras ut 500 mm. Max belastning 35 kg.
LCD svängarm
MA
Snabbkopplingsmekanismen är utrustad med ett standardfäste
för plattskärmar på 75 x 75 mm och 100 x 100 mm. Armen är
dubbelledad och kan vridas 180°. Kan dras ut mellan 95-425
mm från pelaren. Max belastning 10 kg.
Fäste
HKC-MA/MH
Behövs för att kunna montera svängarmen för skärmar på pelaren.
Universalbelysning Bredd 1200
OL254
Ger asymmetriskt ljus med minimal skugga. Ljusstyrka 2 x 54 W.
Silvergrå anodiserad aluminiumram med antireflexskärm. Egen
strömbrytare och 3 m kabel.

