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Hoogteverstelbare inpaktafels
Deze in hoogte verstelbare inpaktafels vinden 
voornamelijk hun toepassing voor het inpakken van 
instrumentensets in de Centrale Sterilisatie Afdeling. 

De tafel maakt het mogelijk om ergonomisch 
verantwoord te werken doordat de hoogte telkens 
afgestemd kan worden op type taak, de anatomie 
van de medewerker en de persoonlijke voorkeur. 
Door de flexibiliteit die deze tafel biedt, kan de 
meest optimale werkpositie worden nagestreefd.

De tafel is leverbaar in verscheidene uitvoeringen, 
aangepast aan uw behoeften.

❱ ❱ Traploze hoogteregeling

De hoogte is traploos instelbaar tussen 765 mm en 1265 mm. 

De bediening voor de hoogte instelling is voorzien van drie geheugenstanden, waardoor 
u de mogelijkheid krijgt om meerdere posities vast te leggen. Dit is erg handig wanneer 
verschillende personen de werkpost gebruiken. De bediening zit net onder het werkblad 
en is makkelijk bereikbaar.

❱ ❱ Flexibiliteit

Er kan een bovenbouw voorzien worden waar naast stopcontacten, UTP en perslucht 
talloze verschillende accessoires op gemonteerd kunnen worden.

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het 
productieproces, niet achteraf.

Door de flexibiliteit die deze tafel biedt kan men steeds de meest optimale werkpostorganisatie 
nastreven.

❱ ❱ Werkblad

Het werkblad is beschikbaar in verschillende afmetingen en afwerkingen. Afhankelijk 
van het gebruik kan het werkblad gemaakt worden in RVS of volkern.
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❱ ❱ Hoogteverstelbare inpaktafels

Foto’s niet bindend. De nieuwe generatie inpaktafels heeft ladeblokken met opbouw handvaten.

❱ ❱ Hoogteverstelbare inpaktafels - geschikt voor bovenbouw

❱ ❱ Inpaktafel met RVS werkblad voor bovenbouw

Artikelnummer Afmetingen werkblad

17005 00082 1800 x 800 x 20 mm

17005 00084 1800 x 1000 x 20 mm

17005 00046 2000 x 800 x 20 mm

17005 00048 2000 x 1000 x 20 mm

❱ ❱ Inpaktafel met Volkern werkblad voor bovenbouw

Artikelnummer Afmetingen werkblad

17005 00158 1800 x 800 x 13 mm

17005 00165 1800 x 1000 x 13 mm

17005 00198 2000 x 800 x 13 mm

17005 00149 2000 x 1000 x 13 mm

❱ ❱ Hoogteverstelbare inpaktafels - niet geschikt voor bovenbouw

❱ ❱ Inpaktafel met RVS werkblad

Artikelnummer Afmetingen werkblad

17005 00086 1800 x 800 x 20 mm

17005 00088 1800 x 1000 x 20 mm

17005 00090 2000 x 800 x 20 mm

17005 00093 2000 x 1000 x 20 mm

❱ ❱ Inpaktafel met Volkern werkblad

Artikelnummer Afmetingen werkblad

17005 00192 1800 x 800 x 13 mm

17005 00194 1800 x 1000 x 13 mm

17005 00196 2000 x 800 x 13 mm

17005 00151 2000 x 1000 x 13 mm
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❱ ❱ Accessoires voor alle types hoogteverstelbare inpaktafels

❱ ❱ Bovenbouw voor het aanhaken van mandjes of bakjes *

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

17005 00022 Met LED lamp 1420 x 920 mm

17005 00286 Zonder LED lamp 1420 x 920 mm

❱ ❱ Bovenbouw voor laminaatsnijder *

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

17005 00116 Met LED lamp 1420 x 920 mm

17005 00142 Zonder LED lamp 1420 x 920 mm

17005 00095 Laminaatsnijder Lengte 1200 mm

❱ ❱ Volkern legger tussen bovenbouw voor stockage laminaatzakjes *

Artikelnummer Maximum draagkracht Afmetingen legger

17005 00131 10 kg 400 x 1219 x 13 mm

❱ ❱ Stopcontacten voor bovenbouw *

Artikelnummer Beschrijving

17005 00023 3x stopcontact

17005 00056 2x stopcontact + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)

17005 00057 2x stopcontact + 2x UTP aansluiting

17005 00058 Stopcontact + 2x 2 UTP aansluitingen

17005 00160 1x stopcontact + 2x UTP aansluiting + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)

17005 00148 Opvulling stopcontacten

17005 00190 Opvulling stopcontacten + schakelaar (montage steeds aan de rechterzijde)

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.



2.20 © BELINTRA, NV - HLTA/PS/NL/0007 - 07/2022Sterilisatie & OK

❱ ❱ Inspectielamp met vergrootglas *

Artikelnummer Afmetingen lens Dioptrie

30001 00034 Ø 120 mm 5

❱ ❱ Componenten voor bovenbouw

❱ ❱ Onderkast met 3 lades voor modules van 100 mm hoog

Artikelnummer Beschrijving Invulling Buitenafmetingen

17005 00250 Voor gemonteerd * Voorzien van 3 ABS modules 652 x 478 x 406 mm

17005 00251 Voor montage achteraf Voorzien van 3 ABS modules 652 x 478 x 406 mm

❱ ❱ PC-arm met VESA 100 verbinding voor scherm *

Artikelnummer

14009 00019

❱ ❱ RVS haakjes om manden aan de bovenbouw te bevestigen

Artikelnummer Beschrijving

17005 00036 Schuine bevestiging van de mand

17005 00038 Rechte bevestiging van de mand

❱ ❱ Bakjes voor bevestiging aan de bovenbouw

Artikelnummer Buitenafmetingen

15007 00043 147 x 230 x 132 mm

15007 00042 210 x 350 x 145 mm

15007 00044 210 x 350 x 200 mm

17002 00023 Universeel haakje voor bevestiging van bakjes aan opbouw

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.
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❱ ❱ Hoogteverstelbare inpaktafels

❱ ❱ Inspectielamp met vergrootglas en regelbare lichtinval *

Artikelnummer Beschrijving Afmetingen lens Dioptrie

30001 00033 - 162 x 105 mm 3

Op aanvraag Met LED verlichting Ø 153 mm 3,5

❱ ❱ Uitschuifbare toetsenbordlade voor onder werkblad *

Artikelnummer Buitenafmetingen

17005 00167 480 x 305 mm

❱ ❱ PC houder onderaan werkblad *

Artikelnummer Buitenafmetingen

17005 00070 184 x 495 x 498 mm

❱ ❱ Wielen voor beperkte verplaatsing i.f.v. vloerreiniging

Artikelnummer

Op aanvraag

❱ ❱ Persluchtaansluiting

Artikelnummer Beschrijving

17005 00024 Voorzien in 1 kolom van de van de bovenbouw

Opties en accessoires gemarkeerd met een * zijn voorzien voor montage tijdens het productieproces, niet achteraf.


