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MESAS ELEVADORAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As Mesas Elevadoras MARCO são fabricadas com componentes de elevada qualidade, pelo que a sua utilização dispõe de um nível 
superior de fiabilidade, robustez, segurança e longa duração.

  1. O grupo eletro-hidráulico inclui um depósito transparente 
      para o óleo, para fácil verificação. É fornecido de série 
      com válvula de descarga. Filtros especiais no depósito 
      reduzem o ruído. A unidade hidráulica tem proteção 
      IP65 e o motor IP55

  2. O perfil retangular em aço das tesouras confere maior 
      estabilidade lateral. Os rolamentos existentes em todas as 
      partes móveis reforçam a longa duração destes equipamentos. 
      Recomenda-se a lubrificação periódica das articulações, 
      pinos, etc

  3. O funcionamento suave e sincronizado das tesouras resulta 
      do deslizamento perfeito entre a zona central pivotante dos 
      braços e os respetivos perfis de encaixe sob a mesa

  4. Caixilho de segurança antiesmagamento, em alumínio, 
      sem arestas vivas  
 
  5. Motor com proteção, classe IP55

  6. Válvula de segurança em cada cilindro contra eventual rutura 
      ou fuga de óleo repentina

  7. Rolamentos duplos anodizados asseguram a distribuição 
      uniforme da carga

  8. Comandos de elevação proporcionam ajustamento fácil do 
      curso

  9. Acessórios de segurança para assistência e serviços de 
      manutenção

10. Válvula ajustável de compensação garante uma descida 
      constante, independentemente da carga

11. Pinos e roscas simples de manusear conferem acesso rápido 
      para efeito de manutenção técnica

12. Colocação de etiqueta “Certificação CE”
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Abaixo encontra imagens e textos, que revelam as principais características técnicas de conceção destas mesas. 

Os equipamentos standard incluem:
• Componentes elétricos com proteção, classe IP55
• Motor com potência de 24 V, protegido contra 
  sobrecarga, com cabo de 3 m
• Válvula de segurança contra eventual fuga de óleo 
  repentina
• Parafusos com cabeça e pinos de aperto para 
  instalação e movimentação rápidas
• Etiqueta para registo de manutenção peródica quando 
  a capacidade de carga excede 3 toneladas


