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TED, Treston Motordrivet Arbetsbord
med snabb, tyst och
utökad höjdjustering

Trestons nya motordrivna arbetsbord TED delar flera egenskaper med det Nordiska Lodjuret. Det är
snabbt, tyst och smidigt men samtidigt starkt och stabilt. Bordet sträcker sig från låga 630 mm hela
vägen upp till 1270 mm och har en slaglängd på hela 640 mm.
Bordet har testats för att tåla höga belastningar på upp till 200 kg samt vara stabilt på alla höjder.

✓✓ Utökat höjdjusteringsområde 630-1270 mm
(slaglängd 64 cm)

✓✓ Snabb och tyst justering
✓✓ Fyra storlekar, djup 800 mm och bredd 900,
1100, 1500, 1800 mm

✓✓ Anpassningsbart med extra tillbehör över

arbetsbordet som frigör bordsyta och ytterligare
förbättrar ordning och ergonomi

✓✓ Finns även i ESD-utförande
✓✓ Bordets lastkapacitet 200 kg, extra tillbehör
monterade över bordet 80 kg

✓✓ Pålitlig Nordisk kvalitet, uppfyller gällande
standarder

Titta på 2-minutersfilmen som visar bordets egenskaper

Passar perfekt för:

Kontorsmiljöer

FoU

Packapplikationer

Lätt monteringsarbete

För tillbehör, se:
treston.se

Snabb, tyst och utökad höjdjustering underlättar när du behöver hantera stora eller små föremål.

A

nvändaren kan enkelt justera bordet i ett intervall på 64 centimeter under hela arbetsdagen. Det är en stor
fördel att lätt kunna justera till olika höjder vid lätta monteringsarbeten och manuella packningsapplikationer,
då hanteringen av små och stora artiklar varierar. Ett bord med ett snabbt och utökat justeringsområde underlättar
för de anställdas välbefinnande och ergonomi genom hela arbetsdagen.

Den Nordiska kvaliteten säkerställer att bordet tål hög
belastning. Du kan koncentrera dig på arbetet.
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Bordet fungerar även i FoU-laboratorier såväl som i kontorsmiljöer, det tål höga belastningar på 200 kg och
bordet kan anpassas med ett brett urval av tillbehör. Tillbehören ovanför och under arbetsbordet förbättrar
ergonomin ytterligare, ledigt utrymme på bordsskivan ger ordning, ofta förväntat i LEAN-kompatibla
industrimiljöer.

