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MESA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE MOLAS

Mesa Giratória com sistema de molas

Mesa Giratória com sistema de molas permite ajuste automático da 
altura de trabalho, à medida que são adicionadas ou retiradas caixas da 
palete, graças a um robusto sistema de molas.
Desta forma é aumentada a proteção do utilizador contra más posturas 
e esforços físicos inadequados, que se traduzem por danos na saúde e 
redução de produtividade.
Mantendo a carga a uma altura constante, a carga e descarga das paletes 
é executada com maior rapidez e facilidade, com dispêndio mínimo de 
esforço e eliminação de danos físicos.
O topo giratório permite ao utilizador rodar a carga e manter-se no mesmo 
local, reduzindo o tempo de execução.

Características
• Molas robustas ajustam automaticamente a altura da mesa a um nível  
   de conforto, à medida que são adicionadas ou retiradas caixas
• Topo giratório com baixa fricção
• Base muito estável não necessita de fixação 
• Cavidades para garfos facilitam a deslocação
• Disponíveis várias configurações das molas para cargas de 180 a 2.000 kg
• A substituição das molas (se necessária) é rápida e fácil, sem recurso a    
  ferramentas

Produto em conformidade com a EN 1570.

Cargas de 180 - 2000 Kg

Artigo n.º

863000 180 - 2000 915 x 915   1108 241 711 186

Cap. carga 
(kg) Peso

Medidas em mm
* Inclui cavidades para garfos

Elevação
mínima 

Medidas da base
C x L

Diâmetro
base * 

Elevação
máxima 
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MESA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE MOLAS

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Pés de nivelamento (Opção)
Para utilização em pavimento
irregular ou desnivelado 

Cobertura fenólica (redonda)
Previne a queda de detritos para
o interior da mesa
 

Rodízios
Com travão.
Acionado pelo pé

Degrau
Para acesso ao topo da carga,
com superfície anti-derrapante

Fole de proteção
Sem lixo e detritos. Aumenta a
segurança e reduz a manutenção

a Acesso 360º à carga 

a Dispensa energia elétrica

a Dispensa ar comprimido

a Recalibração das molas em segundos,
     ao mudar o tipo de carga

Cobertura fenólica (retangular)
Previne a queda de detritos para
o interior da mesa
 


