
 (Tier 2)מפרט טכני 

 

 תכונות כלליות:

 לייזר. CNC מערכת המבוססת על פלדה בחיתוך

כיווניים ודו צדדיים, שולחנות -תצורה של שולחנות בנץ חד

 עצמאיים, שולחנות נסמכים ושולחנות מנהל לדיונים. 

 

 פרטים טכניים:

  ס"מ. 73-74הינו  UKגובה המשטח 

 

 תצורה:

 המעובדים בחיתוך מ"מ  4/8 בעובי מבנה הנושא מלוחות פלדה

 המבוצע ע" קרן לייזר. 

  תמיכת הרגל מתוכננת עם זווית אלכסונית המקטינה את הפרעת

 מבנה הנושא לתנועה האופקית החופשית של המשתמש. 

  :קצוות המשטחFlat  /Full Knife 

  גישה לחשמל במרכז המערך(Bench )קרומית -ע"י רגל דו

 המאפשרת העלאה וורטיקאלית של כבלי החיווט. 

 סטאטית נגד שיתוך )נגד חלודה( -צביעה אלקטרו 

  רגל צבועה באיבוק פוליאסטר אפוקסי עם טקסטורתMIKA 

 . MSDSשעומדת במבדקי איכות 

  צביעה בתהליך אלקטרוסטאטי וקליה בתנור לציפוי אחיד

 חיקה.ועמידות גבוהה בפני שריטות וש

 משטח עליון –  

o  מ"מ בעלי ציפוי דקורטיבי  28שבבית לוחות עץ בעובי

(Decorative Wooden Panel.) .עפ"י קולקציה 

o  קנטPVC  מ"מ, עמיד בפני שריטות  1.5קשיח בעובי

הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה  ודהיה.

גווני הקצוות זהים  ובדבק עפ"י הנחיות היצרן. ולחץ

 הציפוי הדקורטיבי.לגוני 

  לתמיכה  קורות אופקיות טלסקופיותמבנה הנושא כולל(

אופקית( המאפשרות שימוש מבנה הנושא למידות משטח משתנות 

כך שניתן להחליף  )לוורסאטיליות ושינויים עתידיים(.

ס"מ ללא שינוי  200-120משטחים במידות שונות במנעד של 

 .במבנה הנושא

 גון תעלות מתכתיות לניהול מבנה הנושא בעל הכנות לעי

 הכבילה האופקית לאורך מערך העמדות.

 מעברי כבלים עגולים/מגרעת צורנית  /דלתית אלומיניום

 המאפשרת העברת הכבילה ללא השחלה.

 

 

 תוספות:

אפשרות הוספת חציצות אקוסטיות במידות שונות הן באופן חזיתי 

 והן צידי להוספת פרטיות.

  אופקית ע"י המשתמש ובעלת חיבור חציצה צידית המאפשרת הזזה

 סמוי המאפשר הרכבה והסרה ללא פגימה במשטחי העבודה.

  תעלות יציקת  –ניהול כבילה בבנצ'ינגABS  בעלות חרירי

הזנה למארזי המחשב, מעוגנות לקורות האופקיות כאופציה 

 תעלות מתכת אופקיות / סלסלות כבילה 



 Modesty Panel –  

o מ"מ בעלי  28עץ בעובי  שבבית לוחות - צניעות עץ

 (.  Decorative Wooden Panelציפוי דקורטיבי   )

o  מ"מ. צבוע  1פח פלדה מכופף, בעובי  -צניעות מתכת

שעומדת  MIKAבאיבוק פוליאסטר אפוקסי עם טקסטורת 

.הצביעה נעשית  בתהליך MSDSבמבדקי איכות 

אלקטרוסטאטי וקליה בתנור המקנה ציפוי אחיד 

 פני שריטות ושחיקה.ועמידות גבוהה ב

 

 

  



 תצורות אפשריות:

 ס"מ 80, 70, עומק 180עד  120במידות רוחב  עמדה עצמאית

 100, 90, 80במידות רוחב  עמדה עצמאית + שלוחה –עמדת מנהל 

 ס"מ 60, 50ס"מ, עומק 

, 140, 120במידות אורך  עמדה עצמאית + קרידנזה –עמדת מנהל 

 ס"מ. 160

  זוגי Benchמערך 

 משתמשים.... 8משתמשים,  6משתמשים,  4 -ל Benchמערך 

 

 
 )תמונות להמחשה(

 

     
 

 

     
 

  



 :קולקציה / גמרים

 

 משטחים:

 

   
 

 

 גווני מתכת:

 

    
 

 בדים:

 

   
 

 

 

 ידיות:

 

   


