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Mechaniczny podnośnik

Ten mechaniczny podnośnik jest przeznaczony dla odbiorników TV 
lub monitorów komputerowych o wadze 2,5 – 6,5 kg i wysokości do 
45 cm. Można na nim też umieścić inne przedmioty spełniające ww. 
kryteria – możliwości jest wiele!

Ręcznie obsługiwany mechanizm „naciśnij, aby wysunąć” działa na 
zasadzie dodawania lub odejmowania odważników, umożliwiając 
swobodną i precyzyjną kontrolę ruchu. Zajmujący mało miejsca 
i łatwy w montażu podnośnik nadaje się idealnie do biurek 
wielofukcyjnych w szkołach, bibliotekach, salach konferencyjnych, 
pojazdach campingowych, bankach, sklepach i w domu.
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Podnośnik jest wyposażony w zestaw 
odważników i elementów montażowych, 
dzięki czemu instalacja jest łatwa i szybka. Dla 
lżejszych monitorów dostępne opcjonalnie 
dodatkowe odważniki i przedłużenie podstawy.

Wyposażenie dodatkowe
 
• Dodatkowy zestaw odważników 110g (x10),   
 kod zamówienia: 23090621

• Przedłużenie podstawy dla cięższych   
 przedmiotów, kod zamówienia: 23090821   
 (potrzebne w przypadku użycia więcej niż 2   
 zestawów odważników)

• Wspornik VESA z regulacją kąta nachylenia   
 (z elementami mocującymi), kod    
 zamówienia: 23090221

• Wspornik VESA bez regulacji nachylenia (z   
 elementami mocującymi), kod zamówienia:   
 23090421

Zarządzanie powierzchniami roboczymi dzięki 
możliwości łatwego schowania i podnoszenia 
przedmiotów 

Funkcje i zalety
  
• Mechaniczny podnośnik z mechanizmem  
 „push to open”, nie potrzeba zasilania  
 prądem

• Zastosowanie do monitorów o wadze 2,5kg  
 – 6,5kg, wielkości ekranu do 22” i wysokości  
 do 450mm

• Przetestowany 10.000 pełnych cykli

• Skok 538 mm

• Obrót +/- 112,5°

• Podnosi się do pozycji maksymalnej w  
 mniej niż 2 sekundy

• W zestawie system prowadzenia przewodów

• 1 x zestaw odważników w dostawie, kolejne  
 dostępne opcjonalnie

• Wybór wsporników VESA z regulacją   
 kąta nachylenia o 18° lub bez regulacji  
 (dostępne opcjonalnie)

• Wielofunkcyjne zastosowanie – do 
 podnoszenia dowolnego przedmiotu o  
 maksymalnie określonej wadze i wymiarach

• Elementy montażowe w zestawie

• Produkt spełnia normy dyrektywy o
 ograniczeniu użycia substancji   
 niebezpiecznych(RoHS) i posiada 2-letnią  
 gwarancję

• Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii
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