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NOGI DO STOŁU
Nogi do stołu
MONTAŻ NÓG DO
STOŁU:

NOGA PODSTAWOWA
Strona 446
WERSJE

Wymiary specjalne

Śruby dołączone są do dostawy.
Prosimy stosować się do instrukcji montażowych
zawartych w dostawie.

Nośność
na nogę:
1.000 kg

220858

800 mm

700
800

700 mm

Dla każdej nogi:
należy umieścić dwie cylindryczne śruby w płytce
montażowej; następnie dokręcić nogę kluczem
dynamometrycznym do momentu obrotowego
150 Nm.

Nośność
na nogę:
1.000 kg

220857

NOGA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
Strona 447
WERSJE

Wymiary specjalne

Nośność
na nogę:
1.000 kg

220878

550-900 mm

500-800 mm

500-800
550-900

Nośność
na nogę:
1.000 kg

220877

NOGA NA KÓŁKU Z HAMULCEM

Strona 448

WERSJE
700
700 mm

Wymiary specjalne

Nośność
na nogę:
800 kg

220866

NOGA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ NA KÓŁKU Z HAMULCEM

Strona 449

600-850 mm

WERSJE
600-850
Wymiary specjalne

Nośność
na nogę:
800 kg

220879

NOGA Z ZAKOTWIENIEM

Strona 450

WERSJE

700 mm

700
Wymiary specjalne

220874

444

Nośność
na nogę:
1.000 kg

NOGI DO STOŁU

1.

NOŚNOŚĆ NA NOGĘ

1. ŚRUBA CYLINDRYCZNA

Maksymalna nośność nogi systemu 22 wynosi
800-1.000 kg dla wszystkich stołów w zależności
od typu nogi.

• z gwintem M16
• z Pierścień sprężysty

2. MATERIAŁ

Matematycznie znacznie wyższa całkowita
ładowność. Wymienione dozwolone obciążenia
są obliczone z pewnym zapasem ze względów
bezpieczeństwa.

• stabilny korpus 80x80 mm
• dla większej stabilności
• lakierowana proszkowo

3. PODSTAWA NOGI

W przypadku, gdy wymagane jest większe obciążenie,
prosimy o kontakt z producentem.

DLA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

•
•
•
•

Ø 90 mm
dla optymalnego rozkładu ciśnienia
ze skręconej bryły
dla większej stabilności i dokładności

4. UCHWYT GWINTOWANY

1.

• ze stabilnym wykończonym gwintem
M24x1,5
(skok 1,5 mm)
• 50 mm precyzyjnej regulacji
• z nakrętką dla zabezpieczenia

Dozwolone obciążenie:

Kierunek siły pionowy: 16 kN

2.

4.
rozmiar
wkrętu 20

4.
3.
3.
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Noga podstawowa

Opis:
Noga podstawowa dostępna jest w różnych
długościach (specjalne długości na zamówienie).
Nośność nogi wynosi 1.000 kg, posiada możliwość
precyzyjnej regulacji wysokości w zakresie 50 mm.
Osłona do nóg zapobiega przedostawaniu się
zabrudzeń do śruby regulacyjnej, jak również
uszkodzeniom przewodu spawalniczego mogącym
wystąpić w przypadku kontaktu przewodu ze
śrubą.

c

220858

220857

50 mm

280859.1

Długość: (a)

Szerokość: (b)

Wysokość: (c)

Waga:

Nr artykułu

Noga podstawowa 700
- 50 mm precyzyjnej regulacji

700 mm

7,50 kg

2-220858
234,-



Noga podstawowa 800
- 50 mm precyzyjnej regulacji

800 mm

8,10 kg

2-220857
234,-



Inne wymiary i wysokości dostępne na zamówienie
·
Osłona do nóg
- aluminiowy/-a
- dla nogi z regulowaną wysokością System 28
- dla nogi podstawowej / z zakotwieniem System 22
 = Produkt jest dostępny w magazynie ;  = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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88 mm

88 mm

150 mm

0,45 kg

2-280859.1
57,-





NOGI DO STOŁU
Noga z regulowaną wysokością

Opis:
Noga z regulowaną wysokością w zakresie
500-800 mm lub 550-900 mm, której nośność
wynosi 1000 kg, posiada możliwość precyzyjnego
dopasowania wysokości do podłoża w zakresie
50 mm.
Osłona do nóg zapobiega przedostawaniu się
zabrudzeń do śruby regulacyjnej, jak również
uszkodzeniom przewodu spawalniczego mogącym
wystąpić w przypadku kontaktu przewodu ze
śrubą.

c

220878

220877

50 mm

160859

Długość: (a)

Szerokość: (b)

Wysokość: (c)

Waga:

Nr artykułu

Noga z regulowaną wysokością 500-800
- 50 mm precyzyjnej regulacji
- Regulacja wysokości stołu w zakresie 650-950 mm

500-800 mm

9,50 kg

2-220878
483,-



Noga z regulowaną wysokością 550-900
- 50 mm precyzyjnej regulacji
- Regulacja wysokości stołu w zakresie 700-1050 mm

550-900 mm

10,30 kg

2-220877
483,-



Inne wymiary na zamówienie
·
Osłona do nóg
- dla nogi podstawowej / z zakotwieniem System 16
- dla nogi z regulowaną wysokością System 22

75 mm

75 mm

100 mm

0,35 kg

2-160859
43,-





 = Produkt jest dostępny w magazynie ;  = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Noga na kółku z hamulcem

Opis:
Noga na kółku z hamulcem, nośność 800 kg.
Posiada możliwość precyzyjnego dopasowania
wysokości do podłoża w zakresie 20 mm. Śruba
regulacyjna jest wzmocniona.

c

20 mm

220866

Noga na kółku z hamulcem 700
- 20 mm precyzyjnej regulacji

Wysokość: (c)

Waga:

Nr artykułu

700 mm

13,30 kg

2-220866
574,-

Inne wymiary na zamówienie
·
 = Produkt jest dostępny w magazynie ;  = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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NOGI DO STOŁU
Noga z regulowaną wysokością na kółku z hamulcem

Opis:
Noga z regulowaną wysokością na kółku z
hamulcem, której nośność wynosi 800 kg,
posiada możliwość precyzyjnego dopasowania
wysokości do podłoża w zakresie 20 mm.

c

20 mm

220879

Noga z regulowaną wysokością na kółku z hamulcem 600-850
- 20 mm precyzyjnej regulacji
- Regulacja wysokości stołu w zakresie 750-1000 mm

Wysokość: (c)

Waga:

Nr artykułu

600-850 mm

15,20 kg

2-220879
646,-

Inne wymiary na zamówienie
·





 = Produkt jest dostępny w magazynie ;  = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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Noga z zakotwieniem

Opis:
Noga z zakotwieniem, której nośność wynosi
1000 kg, posiada możliwość precyzyjnego
dopasowania wysokości do podłoża w zakresie
50 mm. Umożliwia zakotwienie nogi w podłożu
zwiększając stabilność.

Osłona do nóg zapobiega przedostawaniu się
zabrudzeń do śruby regulacyjnej, jak również
uszkodzeniom przewodu spawalniczego mogącym
wystąpić w przypadku kontaktu przewodu ze śrubą.

c

50 mm

220874

450

280859.1

NOGI DO STOŁU

Długość: (a)

Szerokość: (b)

Noga z zakotwieniem 700
- 50 mm precyzyjnej regulacji
- Inne wymiary na zamówienie

Wysokość: (c)

Ø: (o)

700 mm

Waga:

Nr artykułu

9,00 kg

2-220874
469,-

Inne wymiary na zamówienie
·
Osłona do nóg
- aluminiowy/-a
- dla nogi z regulowaną wysokością System 28
- dla nogi podstawowej / z zakotwieniem System 22
Płyta do zakotwienia
- zamiennie ze stopką nogi podstawowej i nogi z regulowaną wysokością
Kołek do dużych obciążeń
- zestaw = 3 śruby + 3 kołki

88 mm

88 mm

150 mm

130 mm

130 mm





0,45 kg

2-280859.1
57,-



3,00 kg

2-280868
196,-



0,40 kg

2-280869
77,-



 = Produkt jest dostępny w magazynie ;  = Produkt jest dostępny na zamówienie; Wyjaśnienia na stronie 84
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