Geleiding

TT

Elegant en veelzijdig
Systeem TT wordt toegepast bij montagetafels,
montagelijnen, bij bureau opstellingen, in
hoogte verstelbare bedden en badkuipen maar
ook in de algemene meubel- en machinebouw.
De montagesleuven aan 3 zijden van de geleiding (breedte 8 mm) maken aanbouw van traversen, aflegmogelijkheden en andere aan- en
opbouwen over de gehele pootlengte mogelijk. 
In combinatie met de PB en PF pomp kunnen
ook hoekcombinaties en gekoppelde werkplekken gerealiseerd worden.
Geleiding TT bestaat uit twee blank geanodiseerde extrusie profielen die door kunststof
glijders geleid zijn.
De hefbeweging komt voort uit de geïntegreerde hydrauliek cilinder.
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De verstelling geschiedt via een hydrauliek
pomp met handslinger of middels een elektrische aandrijving.
De hydrauliekslang met 3m lengte is al aan de
poot gemonteerd en ontlucht wat eenvoudige
montage garandeert.
Als toebehoren zijn verkrijgbaar:
- Traversen in diverse lengten
- Telescoop traverse
- Tafelvoeten met stelvoeten
- Voetplaten
- Optie: ESD uitvoering
De traversen worden geleverd met voorgemonteerde universele verbinders. Deze worden
in de profielsleuf van de geleiding geschoven
en met een klemverbinder vastgeklemd.
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Afmetingen

TT

Technische
gegevens
– Flexibel
	
inzetbare geleiding
met glijlagering
	
per geleiding:
– Draaglasten
1500 N (TT 1440, TT 1430)
2500 N (TT 1840, TT 1830)
– Houd
	
ook rekening met de
maximale systeembelasting
van het gehele systeem
	
aansturing van
– Synchrone
maximaal 10 geleidingen
ineens
– 	Slaglengte max. 400 mm
– Max.
	
statisch buigmoment
Mb = 1‘500 N
– Max.
	
dynamisch buigmoment Mbdyn = 150 Nm
	
aluminium naturel
– Kleur:
geanodiseerd

TT

Geleiding

A

Telefoon: +32 (0)9 232 06 78

TT 1430

530 mm

TT 1440

630 mm

TT 1830

532 mm

TT 1840

632 mm

33

Onderstel

TT

Met onderstel TT kunnen tafels snel en flexibel worden samengesteld.
De maximale draaglast bedraagt afhankelijk
van het type pomp 3000 N of 5000 N. Het
maximale  verstel bereik bedraagt 400mm.

OnderstelTT-2bestaatuit2geleidingen,een
traverseen2tafelvoeten.
Detraversenwordengemakkelijkindesleuven
vandegeleidingengeschovenenmeteen
inbussleutelvastgeklemd.
Schroevenvoorbladbevestigingwordenmeegeleverd.Hetonderstelwordtongemonteerd
geleverd.
Denkeraandataanvullendnogeenpompmet
handslingerofelektrischeaandrijvingnodigis.
Iniedereleveringwordenmontage-enbedie-
ningshandleidingenbijgevoegd.Dezezijnook
viawww.awp.betedownloaden.
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Afmetingen onderstel

TT

Onderstel

TT-2
A

TT-2

940 - 1590 mm

Detelescopischetraverseis
telkensinstappenvan50mm
verstelbaar.
Metdemeegeleverdesleufmoeren,kandetelescoop
traverserechtstreeksaande
buitenstemontagesleufwordengemonteerd.
Opaanvraagzijnookkleinere
afmetingenverkrijgbaar.
GedetailleerdeCAD-tekeningenindiverseformatenvindu
opwww.awp.be

Telefoon: +32 (0)9 232 06 78
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