Hvordan finder I den rette Heavyduty løfteben til Jeres projekt?
Ved at svare på nedenstående, vil I komme frem til den rette størrelse gasfjeder til Jeres projekt.

1.

Hvor hurtigt skal løftejusteringen være?

8 mm/sek. eller 16 mm/sek.

Ved 8 mm/sek. Er max vægt pr. ben 150 kg
Ved 16 mm/sek. Er max vægt pr. ben 75 kg

2.

Hvad er Maxbelastningen på benene i kg?

(Husk at inkludere følgende i vægten – Bordplade + beslag + og andre fastmonterede dele)

3. Hvor mange ben skal I bruge? (brug evt. denne model til udregning)
Maxbelastning i kg (fra box 2.)
Maxbelastning pr. ben i kg (fra box 1.) = antal ben I skal bruge
(dette skal være et lige antal – så hvis beregningen siger 2,3 skal I bruge 4 ben)

4. Hvad skal slagslængden være?
Model Movotec SMS:
Slaglængde:
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

Indbygningsmål:
485 mm
535 mm
635 mm
735 mm

Model Movotec SMS-I-40x80 og Movotec SMS-B-45x90:
Slaglængde:
Indbygningsmål:
150 mm
510 mm
200 mm
560 mm
300 mm
660 mm
400 mm
760 mm

Total længde:
635 mm
735 mm
935 mm
1.135 mm

Total længde:
660 mm
760 mm
960 mm
1.160 mm

5. Hvordan skal benene fastgøres til konstruktionen?
Har I lidt montage plads - vælg beslag:
079 00002A
Har I meget montageplads – vælg beslag: 079 00001 eller 079 00018 eller 079 11027
For yderligere specifikationer, se tegning : S44-0006, S44-0005, S44-012A eller S44-0020
Til Movotec SMS skal der bruges: 4 x M5 (indbygningsdybde max. 7 mm)
Til Movotec SMS-I-40x80 har 4 riller som er 8mm brede til montageprofiler
Til Movotec SMS-B-45x90 har 4 riller som er 10mm brede til montageprofiler

6. Hvilke stillesko skal I vælge til Jeres konstruktion?
Stillesko med anti-slip funktion – vælg varenr.: 079 01031
Stillesko til fastgørelse i gulv eller til arbejdsflader – vælg varenr.: 079 00003
Stillesko uden anti-slip funktion – vælg varenr.: 079 01037

7. Hvilke Betjeningsdisplay skal I vælge?
Standard Op / Ned-kontakt - vælg varenr.: 098 10087
Memory kontakt med display - vælg varenr.: 098 10088

Standard informationer om produkterne
Funktions temperaturer: +5°C til +40°C
Beskyttelses klasse: IP 40

Ønsker I yderligere oplysninger?
Har I en forespørgsel på et bestemt løftesystem eller gasfjeder, er I selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte os på telefon 38 88 44 00 eller sales@praestmark.dk, hvor vi er
klar til at hjælpe Jer.

