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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Стабилна конструкция

Високо качество на изработка

Перфектна повърхнина на плота с регулиране в три посоки

Изработени от материал S355J2 + N

Отвори по система ø16 или ø28 в решетка от 100x100 mm

Възможност за добавяне на вертикални бордове с решетка от отвори от 4-те страни

Скосени и фрезовани отвори за лесно фиксиране на детайла

Дебелина на плота 15мм

Регулиране на височината на масите в диапазон 850-1150 мм

Масите могат да се комбинират свободно за разширяване на работната повърхност

Фрезована повърхност на плота

Произведени в стандарт ISO 2768–1

Товароносимост на крак: 250 kg

Инструментите от линиите PRO, PLUS и ECO са съвместими с модулните маси



         ПРЕДИМСТВА НА      

МОДУЛНИТЕ МАСИ
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ПЕРФЕКТНА РАВНИНА НА ПЛОТА

Поради възможността за регулиране на височината на 

плотовете с помощта на дистанционери, операторът може 

да зададе перфектна и устойчива във времето работна 

повърхност на масата

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПЛОТОВЕТЕ

Плотовете могат да се преместват, допълват и заменят,

което позволява гъвкава адаптация на масата към 

изпълняваните в момента работи и дълготрайност на 

използването й.

МОНТАЖ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В ОТВОРИ И ПРОСВЕТИ

Отворите Ø28 в решетка 100x100mm са стандартни за

масите. Дизайнът позволява  увеличаване на точките за 

фиксиране на монтажни инструменти в процепите между 

плотовете, което води до повишена ергономичност.
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ

Чрез обединяване на повече маси и добавяне на плотове 

работната площ може бързо да бъде разширена в различни 

посоки. Операторът може да регулира подреждането на маси 

в зависимост от текущото местоположение в производственото 

помещение.

ЛЕСНО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПЛПОТА

в диапазон от 850 мм до 1150 мм, през стъпка от 50 мм. 

Възможността за адаптиране на масата към нуждите на 

производството води до ергономичността в работатаза

операторите.

ГЪВКАВОСТ НА БРОЯ НА РАБОТНИТЕ ТОЧКИ

Разнообразие от конфигурации, което позволява

разширяване на работното пространство и увеличаване на 

броя на работните точки чрез промяна в позициите на 

масите.



РАЗМЕРИ И ВИДОВЕ МОДУЛНИ 

ЗАВАРЪЧНИ МАСИ
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ЕДИНИЧНИ МАСИ

Предлагат се в три стандартни версии. Те са много 

подходящи за производство на компактни детайли или 

служат като компоненти за неограничено разширяване 

на работната повърхност на заваръчните процеси.

РАЗТЕГАТЕЛНИ ЕДИНИЧНИ МАСИ

Всяка модулна маса GPPH може да се разгъне 

благодарение на плъзгащи се плочи и използването на 

допълнителни крачета.
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ДВОЙНИ МАСИ

Най-популярни са двойните модулни маси, които са 

съставени от две единични маси. 

Дизайнът им позволява разширяване във всяка посока.

 

КОМПЛЕКТИ МАСИ С 
УДЪЛЖЕНА РАБОТНА ПЛОЩ

Свързването на две разгънати маси с помощта на 

съединители са идеалното решение за оптимална 

пространствената конструкция.


