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Stoły montażowe z 2 półkami nad blatem i oświetleniem
centralnym na zamówienie dla firmy z Krakowa
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Kolejna realizacja dla firmy z Krakowa. Zamówienie dotyczyło 2 stanowisk - stołów montażowych AC-2 oraz AC-3
rozbudowanych o 2 półki nad blatem, oświetlenie centralne oraz wózka montażowo narzędziowego RC-060. W
obydwu przypadkach konstrukcja stołu montażowego została wyposażona w regulowane półki oraz oświetlenie
centralne w jednym przypadku o mocy 2x18 [W] oraz 2 x36[W]. Blat znajduje się na wysokości 800 [mm] od podłoża
i ma wymiary 1150x700x25 [mm] oraz 1650x700x25 [mm].

Wymiary półek nad blatem to 1150x300x25 [mm] oraz 1650x300x25 [mm]. Konstrukcja stanowisk została wykonana
z profili stalowych 40x40x2 [mm] oraz 30x40x2[mm]. Całość spawana metodą MAG. Zapewniamy nośność
stanowiska rzędu 250 [kg] dla stołu montażowego oraz 20 [kg] w przypadku półki.

Oświetlenie centralne znajduje się na wysokości 1150 [mm] nad blatem stołu. Długość oprawy oświetlenia wynosi
650 [mm] oraz 1250 [mm]. W zestawie znalazł się oczywiście włącznik oraz kabel zasilający o długości 3 [m].

Oprócz stanowisk do montażu elektroniki dostarczyliśmy wózek montażowy RC-060, który jest rozbudowanym,
mobilnym stanowiskiem wyposażonym w ściankę perforowaną oraz pojemniki magazynowe służące do
przechowywania drobnych elementów.

Wózek warsztatowy posiada dwie pary kół skrętnych, w tym jedna para z hamulcem co czyni go idealnym
rozwiązaniem w niewielkich pomieszczeniach. Koła o średnicy 125 [mm]. W wyposażeniu stanowiska znalazła się
szafka metalowa z 3 szufladami SC-006.

W celu uzyskania wysokiej sztywności, konstrukcja wózka została spawana w osłonie gazów aktywnych (MAG).
Nośność całkowita konstrukcji wózka to 300 [kg]. Blat został wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 [mm].

Termin realizacji zajął naszej firmie 3 tygodnie z dostarczeniem stanowisk do zamawiającego. Czas montażu stołów
montażowych oraz wózka warsztatowego zajął około 4 godzin ze względu na trudną lokalizację siedziby naszych
kontrahentów.

Produkty zostały objęte 12 miesięczną gwarancją producenta wyposażenia przemysłowego RA Construction.
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