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VÝSTUPNÍ ST L K MY CE S PLNÝMI VÁLE KY

ASM - 010PV / 020PV / 021PV

ASM - 010 PV

Délka A Ší ka B Výška C

4
dráha na koše
plné vále ky

opory pro vložení košASM - 021 PV 600 - 2000 dle typu my ky 900

4
dráha na koše
plné vále ky

opory pro vložení koš

ASM - 020 PV 600 - 2000 dle typu my ky 900 4
dráha na koše
plné vále ky

opory pro vložení koš

ASM - 010 PV 600 - 2000 dle typu my ky 900

Typ
Rozm ry [mm] Po et

nohou [ks]
Popis P íplatky

Vstupní a výstupní stoly k my kám jsou základním nezbytným p íslušenstvím pro
pr b žné a tunelové pr myslovémy ky nádobí, kde dochází k manipulaci s koši na nádobí.

Základní konstrukce je tvo ena z masivního rámu z tvercových trubek 40x40 mm,
vyztužených nerezovými profily, které vyztužují celou konstrukci za ízení. Nohy mycího stolu
jsou opat eny šroubovými se iditelnými koncovkami, které umožní vyrovnání stolu do
vodorovné roviny a eliminujíp ípadnénerovnosti podlahy v rozsahu±30 mm.

Profilovaná deska s dráhou pro koše vysoká 50 mm je dopln na nerezovými vále ky
pro snadný posun koše. Standardn je deska se zadním zdviženým dvojitým p ehnutým lemem
150 mm vysokým. Prostor v základní konstrukci je využit k vytvo ení nejr zn jších typových ad
výrobk , podle charakteru jejich použití. Typová ada je charakterizována obrázkovou ástí
katalogu.

Povrchová úprava jemným broušením se vyzna uje hladším povrchem, který je p i tom
mén náchylný k zašpin ní, a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu. Jemn broušený povrch
zaru uje také trvalý pohledový design. Všechny stoly k my kám jsou vyrobeny z chromniklové
oceli 18/8AISI 304.

Popis a použití:

ASM - 010 CV

ASM - 020 CV

ASM - 021 CV
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