
Compact en krachtig
De hefkolom SE bestaat uit een gepoeder-
coate stalen geleiding met een afmeting van 
50x50 mm. 

De binnenste buis schuift op kunststof glijders 
en wordt aangedreven door een ingebouwde 
spindelaandrijving.

De gelaste zijplaat maakt het monteren van 
een traverse TA mogelijk, deze ook wordt 
gebruikt in andere systemen.  
Het is verkrijgbaar in verschillende 
standaardlengtes.

Stelvoeten of wielen kunnen worden gemonte-
erd op de M10 binnendraad van de binnenbuis.

Bij gebruik van twee controleboxen tezamen 
met een synchroon kabel, is het mogelijk 8 
hefkolommen synchroon aan te sturen.

Toepassing
Hefkolom SE is verkrijgbaar als een hefsys-
teem (hefkolom met besturingseenheid en 
bediening) of als compleet frame.

Hefkolom SE wordt gebruikt in toepassingen 
waarin ergonomische hoogte verstelbare 
werkbladen nodig. Bijvoorbeeld bij werkban-
ken, montage of verpakkingstafels.

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar: 
-  Traversen in verschillende lengtes
-  Stelvoeten 
-  Wielen 
-  Dubbele Wielen

Hefkolom SE



Afmetingen SE

Technische data
- Veelzijdige hefkolom

interne aandrijfeenheid

-  drukkracht per hefelement
max. 1250 N

-  trekkracht per hefelement
max. 1250 N

-  Let ook op de maximale
belasting van het gehele
systeem

-  Synchroniteit van 1-8
lineaireenheden

-  Snelheid 9 mm/s

-  Slaglengte 300 mm

-  Mb stat. = 350 Nm

-  Mb dyn. = 150 Nm

-  kleur: 
RAAL 9006 wit aluminium

Hefkolom SE
A Slag

SE 1330 640 mm 300 mm

Traverse SE
A

SE 550 550 mm

SE 750 750 mm

SE 950 950 mm

SE 1150 1150 mm

SE 1550 1550 mm



Creëer ruimte 
Door zijn kleine montage grootte is er veel 
ruimte onder het tafelblad en ruimte voor 
onderbouw.

De maximale belasting is 500 kg. De 
slaglengte is maximaal 300 mm.

Het SE-4 frame bestaat uit vier SE hefko-
lommen die zijn opgesteld in een rechthoek, 
verbonden door dwarstraversen. Elke 
hefkolom SE is voorzien van een verstelbare 
rubberen stelvoet. Het tafelblad kan direct 
op de kopplaten van de hefkolommen worden 
gemonteerd.  
- Ideaal als werkbank

Montage en gebruiksaanwijzing zijn inbe-
grepen bij elke levering. Ze kunnen ook wor-
den gedownload van www.ergoswiss.nl.

Onderstel SE



Afmetingen onderstel SE

Untergestell SE-4
A

SE-4 600 mm

SE-4 800 mm

SE-4 1000 mm

SE-4 1200 mm

SE-4 1600 mm

Gedetailleerde CAD-tekeningen 
in verschillende formaten vindt 
u onder www.ergoswiss.nl


