Výškově nastavitelná pracoviště

Zaměřeno na řídící centra

Ergonomická nastavitelnost
jako klíč k vyšší spokojenosti
z práce a produktivitě
Každý, kdo se zabývá ergonomií,
uspokojením z práce a produktivitou,
musí brát v potaz nesporné výhody, které
přináší možnost rychlého a snadného
nastavení pracoviště pomocí elektrického
systému.
Kontrolní pracoviště najdete na řídících
věžích letišť, v dohledových a poplachových centrech, v call centrech záchraných
složek či v místnostech kamerového
dohledu obchodních center, což jsou
vysoce specializovaná pracoviště. Proto je
velice důležité, aby specialisté, pracující na těchto pozicích, měli možnost
si svá pracoviště nastavit podle individuální potřeby každého z nich. Pracovní prostředí a podmínky lze snadno

www.linak.cz/deskline

upravit pomocí elektricky nastavitelných
systémů, ve kterých hrají hlavní roli
zvedací sloupky firmy LINAK. Správná
pracovní výška znamená vyšší pracovní
uspokojení a zároveň vyšší produktivitu.
Z dlouhodobého hlediska přináší zlepšená
ergonomie nižší absenci, způsobenou
nemocemi z povolání.
Systémy elektrických pohonů LINAK
DESKLINE pro řídící centra jsou silným
pomocníkem, který dokáže v porovnání
s jinými zdvihovými systémy šetřit
energii. Jsou navrženy tak, aby splňovaly
nároky operačních center. Jejich tichý
a plynulý pohyb přináší zaměstnancům
pocit komfortu a zvyšuje tak jejich
spokojenost a výkonnost.
Pohony a sloupky LINAK poskytují mnoho
let absolutně spolehlivého a hlavně
bezúdržbového provozu.

LINAK DESKLINE® přínos elektrických
pohonů:
• Snadné a rychlé

individuální nastavení
nejen ve směnných
provozech
• Zlepšené podmínky pro
dlouhé pracovní směny
u jednoho pracoviště
• Uživatelsky přívětivé 		
ovládání
• Paralelní chod až 16 		
sloupků

Plug & Pl ay
DL6

LINAK DESKLINE® zajišuje
kompletní modulární řešení
LINAK DESKLINE® vám poskytuje
kompletní modulární systém, sestavený ze
zvedacích sloupků, programovatelné řídící

DPF1K

jednotky a ovladače - to vše snadno integrovatelné do designu vašeho řídícho pultu.

CBD4 - programovatelná řídící jednotka,
ovládající pohyb až 4 paralelně jezdících
sloupků. Nastavení délky zdvihu či rychlosti
pohybu snadno změníte pomocí
jednoduchého software.

DL2 - robustní sloupek z ALU profilů
s vysokou zdvihovou silou a s velkým
ohybovým momentem. Pohon je umístěn
v ose a tím je maximálně usnadněna
instalace sloupku. Velice spolehlivý
a bezúdržbový sloupek, vhodný nejen
do náročného prostředí.

CBD4

DL6 - trojstupňový sloupek obdélníkového
průřezu se synchronizovaným pohybem střední

Síťový kabel

části. Kompaktní zvedací sloupek s nízkou
zástavbou a dlouhým zdvihem.

Kabel motoru

DL11 - trojstupňový sloupek s kruhovými
profily. Robustní konstrukce s nejširším profilem dole a vyztuženým krytem má kompaktní a velice čistý design.

DPF - hlavním rysem ovladačů řady DPF je
moderní design, kombinující klasický vzhled
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s praktickou a intuitivní funkčností.

Bližší informace najdete
na webu :

www.linak.cz/deskline
Naskenujte tento QR kód a přejděte na stránku
věnovanou technickým pracovištím

DL2

DL6

DL11

Zatížení sloupku

Max 350 kg

Max 120 kg

Max 80 kg

Délka zdvihu

300/350/500 mm

650 mm

635 mm

Zástavbová délka

455/505/655 mm

560 mm

575 mm

Podmínky používání

Koncový uživatel nese plnou odpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK ve svém zařízení. LINAK dělá vše pro to, aby dal k dispozici vždy
aktuální a přesné informace o svých výrobcích. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků však neručíme za aktuálnost a úplnost technický údajů
a specifikací uvedených v tomto návodu. Zároveň si LINAK vyhrazuje právo na změnu specifikací svých výrobků a to bez předchozího upozornění.
Ze zhora uvedených důvodů nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů svýych výrobků. Zároveň si LINAK vyhrazuje právo ukončit prodej
a distibuci výrobků uvedených v tomto manuálu, v tištěných brožurách či na webových stránkách a to bez předchozího upozornění.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dokumentem “Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží”. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na vyžádání.

