
 



 

 



TUNC פלסטיק וקופסאות כורסאות, למעבדות רהיטים, חכמות ארגונומיות עבודה תחנות המייצרת מובילה טורקית חברה היא ,
 לפתח ניתן. העבודה תחנת של העיקרי המרכיב הוא העבודה שולחן(. ESD) סטטי חשמל של שדות בעלי להיות שעלולים
 ובביקושי המשתמש בדרישות שתעמוד באופן, אישית מותאמת פונקציונלית העבוד תחנת, סטנדרטיים חלקים באמצעות, בקלות
 .הייצור
 בדרישות לעמוד כדי. לכך הרגישים במוצרים סטטי חשמל נזקי המונע באופן ומפותחים מעוצבים TUNC מתוצרת ESD רהיטי

 TUNC של החלקים. כבדים משאות לנשיאת היטב ומאובזרים מתוכננים פתרונות מציעה TUNC, נעימה עבודה סביבת של
; יותר ויעילה קלה עבודה זרימת מובטחת זה באופן. העבודה שולחן של הפונקציונליות את מגבירים מודולרית בצורה המעוצבים
 .הקיימים בכלים יותר נוח לשימוש המסייעת משופרת ארגונומיה מובטחת



 

 משאות לנשיאת שולחנות
 כבדים

 28 עמוד

 אביזרים
 36 עמוד

 ארונות
 29 מודע

 מגירות
 34 עמוד



 

 חשמל הזנת לוח
 35 עמוד

 עבודה שולחן
 8-27 עמודים

 כיסא
 4-7 עמודים

 פלסטיק
 35 עמוד

 עגלה
 32-33 עמודים

 ניווט

 מיוחד עיצוב
 30-31 עמודים



 
 

  טכני מפרט  אפשרויות

 

דגם•    STL 

 ESD שרפרף תיאור•  

 כחול-שחור צבע גימור•  

 400 (מ"מ) המושב קוטר•  

 770 - 550 (מ"מ) גז באמצעות בהרמה המושב גובהי טווח•  

 עור-אריג המושב מבנה•  

 40 (מ"מ) המושב של קצף ריפוד•  

 6.5 (ג"ק) משקל.  

 בשחור צבועות/אלומיניום/כרום כוכב במבנה רגליות 

   

 ארגונומי בעיצוב ייצור בזכות נוחים הכיסאות 

 :הכיסאות בכל התקן זהו 
 עבה קצף ריפוד - 

 מתכוונן מושב גובה -
 .מ"מ 50 בקוטר ניילון עשויים צדדיים-דו ESD סביבול גלגלי 5 -
 קלה הרכבה -
10-מ נמוכה בהתנגדות הסטטי החשמל את מפזר זה ESD דגם -

7
.? 

 :אפשרות  
 (Z) לרגליים משענת 

  



 כיסא
 

  
 

 אפשרויות  טכני מפרט
דגם•   STL-S 

 

 ESD שרפרף תיאור• 
 כחול-שחור צבע גימור• 
 400 (מ"מ) המושב קוטר• 
 770 - 550 (מ"מ) גז באמצעות בהרמה המושב גובהי טווח• 
 עור-אריג המושב מבנה• 
 40 (מ"מ) המושב של קצף ריפוד• 
 6.5 (ג"ק) משקל• 
 רבשחו צבועות/אלומיניום/כרום כוכב במבנה רגלית• 
 בהיר אפור/  שחור/  אפור/  אדום הכיסא גב צבע• 

 .ארגונומי בעיצוב ייצור בזכות נוחים הכיסאות

 :הכיסאות בכל התקן זהו 
 עבה קצף ריפוד -
 מתכוונן מושב גובה -
 .מ"מ 50 בקוטר ניילון עשויים צדדיים-דו ESD סביבול גלגלי 5 -
 קלה הרכבה -
10-מ נמוכה בהתנגדות הסטטי מלהחש את מפזר זה ESD דגם -

7
.? 

 :אפשרות

 גז באמצעות נמוכה הרמה ( Z) לרגליים משענת
 



 

 
 

 טכני מפרט אפשרויות

 

 WRK דגם• 
 ESD כיסא תיאור• 
 כחול-שחור צבע גימור• 
 400 (מ"מ) הכיסא גב רוחב• 
 400 (מ"מ) הכיסא גב גובה• 
 עור-אריג הכיסא גב מבנה• 
 500 (מ"מ) המושב רוחב• 
 480 (מ"מ) המושב אורך• 
 450-600/550-700 (מ"מ) גז באמצעות בהרמה המושב גובהי טווח• 
 עור-אריג המושב מבנה• 
 ESD כיסא מותג• 
 1410- 950 (מ"מ) כולל גובה• 
 55 (מ"מ) הכיסא גב של קצף ריפוד• 
 80 (מ"מ) המושב של קצף ריפוד• 
 12 (ג"ק) משקל• 
 בשחור צבועות/אלומיניום/כרום כוכב במבנה רגלית• 

 .ארגונומי בעיצוב ייצור בזכות נוחים הכיסאות
 :הכיסאות בכל התקן זהו 

 עבה קצף ריפוד -
 מתכוונן מושב גובה -
 .מ"מ 50 בקוטר ניילון עשויים צדדיים-דו ESD סביבול גלגלי 5 -
 קלה הרכבה -

10-מ נמוכה בהתנגדות הסטטי החשמל את מפזר זה ESD דגם
7

? 
 באמצעות גבוהה הרמה* (Y) משענת ידיות* (Z) לרגליים משענת* :אפשרות

 גז

 



 כיסא
 

 
  טכני מפרט אפשרויות

 

 ERGO דגם• 
 ESD כיסא תיאור• 
 כחול-שחור צבע גימור• 
 480 (מ"מ) הכיסא גב רוחב• 
 630 (מ"מ) הכיסא גב גובה• 
 עור-אריג הכיסא גב מבנה• 
 500 (מ"מ) המושב רוחב• 
 480 (מ"מ) המושב אורך• 
 450-600/550-770 (מ"מ) גז באמצעות בהרמה המושב גובהי טווח• 
 עור-אריג המושב מבנה• 
 1050-1450 (מ"מ) כולל גובה• 
 70 (מ"מ) הכיסא גב של קצף ריפוד• 
 90 (מ"מ) המושב של קצף ריפוד• 
 13 (ג"ק) משקל• 
 בשחור צבועות/אלומיניום/כרום כוכב במבנה רגלית• 

 .ארגונומי בעיצוב ייצור בזכות נוחים הכיסאות
 :הכיסאות בכל התקן זהו 

 עבה קצף ריפוד -
 מתכוונן מושב גובה -
 .מ"מ 50 וטרבק ניילון עשויים צדדיים-דו ESD סביבול גלגלי 5 -
 קלה הרכבה -

10-מ נמוכה בהתנגדות הסטטי החשמל את מפזר זה ESD דגם
7

? 
 גז באמצעות גבוהה הרמה* (Y) משענת ידיות* (Z) לרגליים משענת* :אפשרות



 

MAXI 

 פלדה

 פינתי



 עבודה שולחן

 

 MAXI מסדרת עבודה שולחנות

 ESD מסוג ביותר הגבוהים העבודה שולחנות הם MAXI מסדרת השולחנות. גובה לפי מסווגים הם. ESD מפני לחלוטין גניםמו שלנו השולחנות
 :מבנה מסגרת של שונים סוגים 4 להם שיש

 אלומיניום
 .מודרני מראה מקנה האלומיניום -

 מנוקב
 .שלך הצרכים אחר בקלות שימלאו באופן במדפים להשתמש מאפשר המנוקב הפרופיל -

 ריבוע
 מ"מ 1.8-ל 1.2 בין נע הריבועי הפרופיל עובי. יותר זול ריבוע בצורת השולחן -

 פלדה
 .מוסתרים כשהם התעלה דרך כבלים להעביר ניתן מפלדה העשוי בחלק -

 (01-00 עמודים) שונות אפשרויות

 .שולחן של גודל בכל להחיל ניתן השולחן לוח של זה טווח. מ"מ 1200x  3600 של מרבי לאורך לפתוח ניתן השולחן את -
 .מ"מ 30-ל מ"מ 25 בין נע השולחנות עובי. שלנו המפורטים בגרפים למצוא ניתן סטנדרטיות מידות

 מדפים לסוגי) מחולק קטן מדף, ראשי מדף הוא הקיים ההיצע. השולחן במשטחי להשתמש מבלי והנחה אחסון מקומות מספר מקנות המדפים אפשרויות -
 מדף זו מדף באפשרות. השולחן באמצע מהמרכז תמיכה באמצעות השולחן של המדף עומס קיבולת את להגדיל ניתן. תחתיים מדפים וסוגי( מרכזמה הנתמכים

, זה במקרה. השולחן רוחב הגדלת ידי על אלה קיבולות להקטין ניתן. ג"ק 50-75-לכ המגיעה, יחיד מדף בקיבולת משתמשים כלל בדרך. ג"ק 150-200 לשאת יכול
 .המדפים של הנשיאה קיבולת להגדלת שונים פתרונות קיימים

 לך מאפשרות מסילות על המורכבות ESD-ה תיבות(. מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק קטן ומדף יחיד מדף: קטגוריות שתי קיימות המסילה באפשרויות -
 .צריך שאתה החומרים לכל להגיע

 בלוח בחירת אפשרויות שתי קיימות. עת בכל נגישים להיות שצריכים, אחרים וכלים מברגים לתליית משמשים הם ובנוסף ,לאסתטיקה מוסיפים מנוקבים לוחות -
 (מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק ומדף יחיד מדף: המנוקב

 .ניידות ומגירות מגירות שלוש, מגירות שתי, אחת מגירה: בחירה אפשרויות מספר קיימות, למגירות באשר -
 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך שאתה נתונים והזנת אותות, בקרה, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות -
 .גבוהה ניידות לרמת להגיע ניתן זו אפשרות באמצעות. הם גם אופציונליים ESD-ה גלגלי -

 .מקום בכל השולחן את הצורך לפי לקבע המאפשרת נעילה מנגנון ESD-ה לגלגלי יש כן כמו

 (63 עמוד) אביזרים
 .שלנו העבודה שולחנות של אביזרים הם', וכו נוספות אחסון תיבות, מגדלת זכוכיות, מקלדות, צגים -

 פינתי
 בצורת פינות של בקבוצה לעצב ניתן העבודה תחנות את. MAXI סדרות בשתי עבודה תחנות ליצור מאפשרות - ריבוע או משולש בצורת - הנוספות הפינות -

 (.10-11 עמודים) מודולריות יחידות מספר של במבנה עבודה תחנות לקבל ניתן. ריבוע או משולש

 

 פלדה ריבוע אלומיניום מנוקב



 

CS: תמיכה 
 מהמרכז

 ריבוע אלומיניום

 פלדה מנוקב

800 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 400 x 520 1100 520  +520  800 x 800 

800 x 1400 400 x 1300 400 x 1300 400 x 620 1300 620  +620  800 x 800 

800 x 1600 400 x 1500 400 x 1500 400 x 720 1500 720  +720  800 x 800 

800 x 1800 400 x 1700 400 x 1700 400 x 820 1700 820  +820  800 x 800 

800 x 2000 400 x 1900 400 x 1900 400 x 920 1900 920  +920  800 x 800 

1000 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 400 x 520 1100 520  +520  1000 x 1000 

1000 x 1400 400 x 1300 400 x 1300 400 x 620 1300 620  +620  1000 x 1000 

1000 x 1600 400 x 1500 400 x 1500 400 x 720 1500 720  +720  1000 x 1000 

1000 x 1800 400 x 1700 400 x 1700 400 x 820 1700 820  +820  1000 x 1000 

1000 x 2000 400 x 1900 400 x 1900 400 x 920 1900 920  +920  1000 x 1000 

MAXI 

 ריבוע אלומיניום

  
   

 פרופיל
 (מבנה מסגרת)

 השולחן ממדי
 (מ"מ)

 מדפים של אפשרויות
 (מ"מ)

 פינתי (מ"מ) מסילות של אפשרויות

  
 CS-ל בלבד 5

 
 CS-ל בלבד 7

 
 קטנה מסילה אחד חלק מחולק קטן מדף יתחת ראשי מדף  

 מחולקת
 (מ"מ) ריבוע



 עבודה שולחן
 

  
 פלדה מנוקב 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 אביזרים  חשמל הזנת לוחות  גלגלים מנוקב לוח מגירות של אפשרויות  פינתי

 

 

 

 בלבד 12
 CS-ל

  

      קטן לוח אחד חלק    (מ"מ) משולש

           
800 x 800 x 1130  שתי אחת מגירה לא/  כן 

 מגירות שלוש מגירות
 ניידות מגירות

 כן
 לא

 כן
 לא

 עמוד  לא/  כן
35 

 עמוד 
36 800 x 800 x 1130    

800 x 800 x 1130    
800 x 800 x 1130    
800 x 800 x 1130    
1000 x 1000 x 1415    
1000 x 1000 x 1415    
1000 x 1000 x 1415    
1000 x 1000 x 1415    
1000 x 1000 x 1415    



 

MIDI 

 פלדה

 פינתי



 עבודה שולחן

 

 MIDI מסדרת עבודה שולחנות

 סוגים 3 להם שיש ESD מסוג בינוני בגודל העבודה שולחנות הם MIDI מסדרת השולחנות. גובה לפי מסווגים הם. ESD מפני לחלוטין מוגנים שלנו השולחנות
 :מבנה מסגרת של שונים

 אלומיניום
 .מודרני מראה מקנה האלומיניום -

 ריבוע
 מ"מ 1.8-ל 1.2 בין נע יבועיהר הפרופיל עובי. יותר זול ריבוע בצורת השולחן -

 פלדה
 .מוסתרים כשהם התעלה דרך כבלים להעביר ניתן מפלדה העשוי בחלק -

 (14-15 עמודים) שונות אפשרויות

 .שולחן של גודל בכל להחיל ניתן השולחן לוח של זה טווח. מ"מ 1200x  3600 של מרבי לאורך לפתוח ניתן השולחן את -
 .מ"מ 30-ל מ"מ 25 בין נע השולחנות עובי. שלנו המפורטים בגרפים למצוא ניתן סטנדרטיות מידות

 מדפים לסוגי) מחולק קטן מדף, ראשי מדף הוא הקיים ההיצע. השולחן במשטחי להשתמש מבלי והנחה אחסון מקומות מספר מקנות המדפים אפשרויות -
 יכול מדף זו מדף באפשרות. השולחן באמצע מהמרכז תמיכה באמצעות השולחן של המדף עומס קיבולת את להגדיל ניתן. תחתיים מדפים וסוגי( מהמרכז הנתמכים

, זה במקרה. השולחן רוחב הגדלת ידי על אלה קיבולות להקטין ניתן. ג"ק 50-75-לכ המגיעה, יחיד מדף בקיבולת משתמשים כלל בדרך. ג"ק 150-200 לשאת
 .המדפים של הנשיאה קיבולת להגדלת שונים פתרונות קיימים

 לך מאפשרות מסילות על המורכבות ESD-ה תיבות(. מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק קטן ומדף יחיד מדף: קטגוריות שתי קיימות המסילה באפשרויות -
 .צריך שאתה החומרים לכל להגיע

 בלוח בחירת אפשרויות שתי קיימות. עת בכל נגישים להיות שצריכים, אחרים וכלים מברגים לתליית משמשים הם ובנוסף, לאסתטיקה מוסיפים מנוקבים לוחות -
 (מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק ומדף יחיד מדף: המנוקב

 .ניידות ומגירות מגירות שלוש, מגירות שתי, אחת מגירה: בחירה אפשרויות מספר קיימות, למגירות באשר -
 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך אתהש נתונים והזנת אותות, בקרה, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות -
 .גבוהה ניידות לרמת להגיע ניתן זו אפשרות באמצעות. הם גם אופציונליים ESD-ה גלגלי -

 .מקום בכל השולחן את הצורך לפי לקבע המאפשרת נעילה מנגנון ESD-ה לגלגלי יש כן כמו

 (36 עמוד) אביזרים
 .שלנו העבודה שולחנות של אביזרים הם', וכו נוספות חסוןא תיבות, מגדלת זכוכיות, מקלדות, צגים -

 פינתי
 לקבל ניתן. ריבוע או משולש בצורת פינות של בקבוצה לעצב ניתן העבודה תחנות את. MIDI סדרות בשתי עבודה תחנות ליצור מאפשרות - ריבוע או משולש בצורת - הנוספות הפינות -

 (.14 עמוד) ריותמודול יחידות מספר של במבנה עבודה תחנות

 

 פלדה ריבוע אלומיניום



 

 אלומיניום ריבוע

 פלדה

800 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 1100 800 x 800 800 x 800 x 1130 

800 x 1400 400 x 1300 400 x 1300 1300 800 x 800 800 x 800 x 1130 

800 x 1600 400 x 1500 400 x 1500 1500 800 x 800 800 x 800 x 1130 

800 x 1800 400 x 1700 400 x 1700 1700 800 x 800 800 x 800 x 1130 

800 x 2000 400 x 1900 400 x 1900 1900 800 x 800 800 x 800 x 1130 

1000 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 1100 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

1000 x 1400 400 x 1300 400 x 1300 1300 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

1000 x 1600 400 x 1500 400 x 1500 1500 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

1000 x 1800 400 x 1700 400 x 1700 1700 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

1000 x 2000 400 x 1900 400 x 1900 1900 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

MIDI 

 ריבוע אלומיניום

  
   

 מדפים של אפשרויות  

 (מ"מ)
 של אפשרויות

 מסילות
 (מ"מ)

 פינתי

 פרופיל
 (מבנה מסגרת)

 השולחן ממדי
 (מ"מ)

 

  

     
 (מ"מ) משולש (מ"מ) ריבוע אחד חלק תחתי ראשי מדף  



 עבודה שולחן
 

 
 פלדה

 

         
       מנוקב לוח  

 אביזרים  חשמל הזנת לוחות  גלגלים תאורה אפשרויות  מגירות של יותאפשרו

   אחד חלק

         
 שתי אחת מגירה לא/  כן

 מגירות שלוש מגירות
 ניידות מגירות

 עמוד  לא/  כן לא/  כן לא/  כן
35 

 עמוד 
36 



 

MINI 

 פלדה

 פינתי



 עבודה שולחן

 

 MINI מסדרת עבודה ותשולחנ

 סוגים 3 להם שיש ESD מסוג ביותר הקטנים העבודה שולחנות הם MINI מסדרת השולחנות. גובה לפי מסווגים הם. ESD מפני לחלוטין מוגנים שלנו השולחנות
 :מבנה מסגרת של שונים

 אלומיניום
 .מודרני מראה מקנה האלומיניום -

 ריבוע
 מ"מ 1.8-ל 1.2 בין נע הריבועי הפרופיל וביע. יותר זול ריבוע בצורת השולחן -

 פלדה
 .מוסתרים כשהם התעלה דרך כבלים להעביר ניתן מפלדה העשוי בחלק -

 (18-19 עמודים) שונות אפשרויות
 .שולחן של גודל בכל להחיל ניתן השולחן לוח של זה טווח. מ"מ 1200x  3600 של מרבי לאורך לפתוח ניתן השולחן את -

 .מ"מ 30-ל מ"מ 25 בין נע השולחנות עובי. שלנו המפורטים בגרפים למצוא ניתן יותסטנדרט מידות

 .השולחן במשטחי שימוש החוסכים אחר ציוד או חשמל ציוד של יציאות עבור פתרונות הם התחתיים המדפים מדפים של אפשרויות -
 .ניידות ומגירות מגירות שלוש, מגירות שתי, אחת מגירה: בחירה אפשרויות מספר קיימות, למגירות באשר -
 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך שאתה נתונים והזנת אותות, בקרה, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות -
 .גבוהה ניידות לרמת להגיע ניתן זו אפשרות באמצעות. הם גם אופציונליים ESD-ה גלגלי -

 .מקום בכל השולחן את הצורך פיל לקבע המאפשרת נעילה מנגנון ESD-ה לגלגלי יש כן כמו

 (36 עמוד) אביזרים
 .שלנו העבודה שולחנות של אביזרים הם', וכו נוספות אחסון תיבות, מגדלת זכוכיות, מקלדות, צגים -

 פינתי

 בצורת פינות של קבוצהב לעצב ניתן העבודה תחנות את. MIDI סדרות בשתי עבודה תחנות ליצור מאפשרות - ריבוע או משולש בצורת - הנוספות הפינות -
 (.18 עמוד) מודולריות יחידות מספר של במבנה עבודה תחנות לקבל ניתן. ריבוע או משולש

 

 פלדה ריבוע אלומיניום



 
  

MINI 
 
 

  
 ריבוע אלומיניום

 
 

    

  

 פרופיל
 (מבנה מסגרת)

 השולחן ממדי 
 (מ"מ)

 תחתי מדף 
 (מ"מ)

 פינתי

     
  

 ריבוע     
 (מ"מ)

 משולש
 (מ"מ)

 

 x 1200 400 x 1100 800 x 800 800 x 800 x 1130 800 פלדה ריבוע אלומיניום

 800 x 1400 400 x 1300 800 x 800 800 x 800 x 1130 

 800 x 1600 400 x 1500 800 x 800 800 x 800 x 1130 

 800 x 1800 400 x 1700 800 x 800 800 x 800 x 1130 

 800 x 2000 400 x 1900 800 x 800 800 x 800 x 1130 

 1000 x 1200 400 x 1100 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

 1000 x 1400 400 x 1300 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

 1000 x 1600 400 x 1500 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

 1000 x 1800 400 x 1700 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

 1000 x 2000 400 x 1900 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1415 

 



 עבודה שולחן

 
 פלדה

 

        
 אביזרים  חשמל הזנת לוחות  גלגלים  מגירות של אפשרויות 

 

 מגירות מגירות שלוש מגירות שתי אחת מגירה לא/  כן
 ניידות

 עמוד  לא/  כן
35 

 עמוד 
36 



 

 צדדי-דו

MAXI 

 פלדה



 העבוד שולחן

 

 צדדי-דו MAXI מסדרת עבודה שולחנות

 מסוג ביותר הגבוהים צדדיים-הדו העבודה שולחנות הם צדדי-דו MAXI מסדרת השולחנות. גובה לפי מסווגים הם. ESD מפני לחלוטין מוגנים שלנו השולחנות

ESD .מבנה מסגרת של שונים סוגים 2 להם יש: 
 ריבוע

 מ"מ 1.8-ל 1.2 בין נע הריבועי הפרופיל עובי. יותר ולז ריבוע בצורת השולחן -
 פלדה

 .מוסתרים כשהם התעלה דרך כבלים להעביר ניתן מפלדה העשוי בחלק -

 (22-23 עמודים) שונות אפשרויות

 .שולחן של גודל בכל להחיל ניתן השולחן לוח של זה טווח. מ"מ 1200x  3600 של מרבי לאורך לפתוח ניתן השולחן את -
 .מ"מ 30-ל מ"מ 25 בין נע השולחנות עובי. שלנו המפורטים בגרפים למצוא ניתן סטנדרטיות ותמיד

 מדפים לסוגי) מחולק קטן מדף, ראשי מדף הוא הקיים ההיצע. השולחן במשטחי להשתמש מבלי והנחה אחסון מקומות מספר מקנות המדפים אפשרויות -
 מדף זו מדף באפשרות. השולחן באמצע מהמרכז תמיכה באמצעות השולחן של המדף עומס קיבולת את דיללהג ניתן. תחתיים מדפים וסוגי( מהמרכז הנתמכים

, זה במקרה. השולחן רוחב הגדלת ידי על אלה קיבולות להקטין ניתן. ג"ק 50-75-לכ המגיעה, יחיד מדף בקיבולת משתמשים כלל בדרך. ג"ק 150-200 לשאת יכול
 .המדפים של הנשיאה יבולתק להגדלת שונים פתרונות קיימים

 לך מאפשרות מסילות על המורכבות ESD-ה תיבות(. מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק קטן ומדף יחיד מדף: קטגוריות שתי קיימות המסילה באפשרויות -
 .צריך שאתה החומרים לכל להגיע

 בלוח בחירת אפשרויות שתי קיימות. עת בכל נגישים להיות שצריכים אחרים ליםוכ מברגים לתליית משמשים הם ובנוסף, לאסתטיקה מוסיפים מנוקבים לוחות -
 (מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק ומדף יחיד מדף: המנוקב

 .ניידות ומגירות מגירות שלוש, מגירות שתי, אחת מגירה: בחירה אפשרויות מספר קיימות, למגירות באשר -
 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך שאתה נתונים והזנת אותות, הבקר, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות -
 .גבוהה ניידות לרמת להגיע ניתן זו אפשרות באמצעות. הם גם אופציונליים ESD-ה גלגלי -

 .מקום בכל השולחן את הצורך לפי לקבע המאפשרת נעילה מנגנון ESD-ה לגלגלי יש כן כמו

 (36 עמוד) אביזרים
 .שלנו העבודה שולחנות של אביזרים הם', וכו נוספות אחסון תיבות, מגדלת זכוכיות ,מקלדות, צגים -

 

 פלדה ריבוע



 
 

MAXI צדדי-דו 

 
 ריבוע

 

   
  

 פרופיל 
 (מבנה מסגרת)

 השולחן ממדי
 (מ"מ)

 מדפים של אפשרויות
 (מ"מ)

 (מ"מ) מסילות של אפשרויות

   
  

 CS-ל בלבד 5
 
 CS-ל בלבד 7

 קטנה מסילה אחד חלק מחולק קטן מדף תחתי ראשי מדף   
 מחולקת

 

 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 400 x 520 1100 520  +520 1200 פלדה ריבוע

 1400 x 1200 400 x 1300 400 x 1300 400 x 620 1300 620  +620 

 1600 x 1200 400 x 1500 400 x 1500 400 x 720 1500 720  +720 

 1800 x 1200 400 x 1700 400 x 1700 400 x 820 1700 820  +820 

 2000 x 1200 400 x 1900 400 x 1900 400 x 920 1900 920  +920 

       

 



 עבודה שולחן

 
 

 
    

 
 

 
 אביזרים  חשמל הזנת לוחות  מנוקב לוח  מגירות של אפשרויות 

 
 

-ל בלבד 10 
CS 

 קטן לוח אחד לקח  
 

 שתי אחת מגירה לא/  כן
 מגירות שלוש מגירות

 ניידות מגירות

 כן
 לא

 כן
 לא

 עמוד 
35 

 עמוד 
36 

CS תמיכה 
 מהמרכז

  

 פלדה



 

 צדדי-דו

MIDI 

 פלדה



 עבודה שולחן

 

 צדדי-דו MIDI מסדרת עבודה שולחנות

 מסוג בינוני בגודל צדדיים-הדו העבודה שולחנות הם צדדי-דו MIDI מסדרת ולחנותהש. גובה לפי מסווגים הם. ESD מפני לחלוטין מוגנים שלנו השולחנות

ESD ,מבנה מסגרת של שונים סוגים 2 להם יש. קטנים לשטחים פתרון מהווים והם: 
 ריבוע

 מ"מ 1.8-ל 1.2 בין נע הריבועי הפרופיל עובי. יותר זול ריבוע בצורת השולחן -
 פלדה

 .מוסתרים כשהם התעלה דרך כבלים בירלהע ניתן מפלדה העשוי בחלק -

 (26-27 עמודים) שונות אפשרויות

 .שולחן של גודל בכל להחיל ניתן השולחן לוח של זה טווח. מ"מ 1200x  3600 של מרבי לאורך לפתוח ניתן השולחן את -
 .מ"מ 30-ל מ"מ 25 בין נע השולחנות עובי. שלנו המפורטים בגרפים למצוא ניתן סטנדרטיות מידות

 מדפים לסוגי) מחולק קטן מדף, ראשי מדף הוא הקיים ההיצע. השולחן במשטחי להשתמש מבלי והנחה אחסון מקומות מספר מקנות המדפים אפשרויות -
 מדף זו מדף באפשרות. השולחן באמצע מהמרכז תמיכה באמצעות השולחן של המדף עומס קיבולת את להגדיל ניתן. תחתיים מדפים וסוגי( מהמרכז הנתמכים

 במקרה. השולחן רוחב הגדלת ידי על אלה קיבולות להקטין ניתן. ג"ק 50-75-לכ המגיעה, יחיד מדף בקיבולת משתמשים כלל בדרך. ג"ק 150-200 לשאת יכול
 .המדפים של הנשיאה קיבולת להגדלת שונים פתרונות קיימים, זה

 לך מאפשרות מסילות על המורכבות ESD-ה תיבות(. מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) חולקמ קטן ומדף יחיד מדף: קטגוריות שתי קיימות המסילה באפשרויות -
 .צריך שאתה החומרים לכל להגיע

 בלוח בחירת אפשרויות שתי קיימות. עת בכל נגישים להיות שצריכים אחרים וכלים מברגים לתליית משמשים הם ובנוסף, לאסתטיקה מוסיפים מנוקבים לוחות -
 (מהמרכז הנתמכים מדפים לסוגי) מחולק ומדף חידי מדף: המנוקב

 .ניידות ומגירות מגירות שלוש, מגירות שתי, אחת מגירה: בחירה אפשרויות מספר קיימות, למגירות באשר -
 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך שאתה נתונים והזנת אותות, בקרה, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות -
 .גבוהה ניידות לרמת להגיע ניתן זו אפשרות באמצעות. הם גם נלייםאופציו ESD-ה גלגלי -

 .מקום בכל השולחן את הצורך לפי לקבע המאפשרת נעילה מנגנון ESD-ה לגלגלי יש כן כמו
 זה לדגם אופציונלית היא תאורה -

 (36 עמוד) אביזרים
 .שלנו העבודה שולחנות של אביזרים הם', וכו נוספות אחסון תיבות, מגדלת זכוכיות, מקלדות, צגים -

 

 ריבוע פלדה



 
MIDI צדדי-דו 

 

 
 ריבוע

 

   
   

 פרופיל 
 (מבנה מסגרת)

 השולחן ממדי
 (מ"מ)

 מדפים של אפשרויות
 (מ"מ)

 מסילות של אפשרויות 
 (מ"מ)

   

   

 

 אחד חלק  תחתי ראשי מדף   
 

 x 1200 400 x 1100 400 x 1100 1100 1200 פלדה ריבוע

 1400 x 1200 400 x 1300 400 x 1300 1300 

 1600 x 1200 400 x 1500 400 x 1500 1500 

 1800 x 1200 400 x 1700 400 x 1700 1700 

 2000 x 1200 400 x 1900 400 x 1900 1900 

     

 



 עבודה שולחן
 

 
 פלדה

 

 
  

 
  

 
 

 
       מנוקב לוח  
 אביזרים  חשמל הזנת לוחות  תאורה אפשרויות   מגירות של אפשרויות 

 
       אחד חלק  

 

 מגירות שתי אחת מגירה לא/  כן
 מגירות מגירות שלוש

 ניידות

 כן
 לא

 כן
 לא

 עמוד 
35 

 עמוד 
36 



 

 כבדים משאות לנשיאת שולחנות

  
 

 

 
HDT 1 

 
HDT 2 

 כבדים משאות לנשיאת שולחנות
 ציוד לאחסן ניתן כן וכמו, הקיר על לתלות או לתיקונים בו ולהשתמש הרצפה על להעמיד ניתן כבדים משאות לנשיאת המשמש שלנו השולחן את -

 .הרצויים בגדלים קיים השולחן. הכלים כל את בקלות בו לשים שניתן נוסף בשטח תומכת נוספת מנוקבת לוחית. שלו ובמגירות בארונות

 



 ארונות
 

  
 יםכבל ארון ציוד ארון

    
  חומרים ארון

 

 ארונות

 חומרים ארון

 בעזרת אשר, ותיקון תחזוקה במכשירי תומך המנוקב הלוח. אותה לסגור או פתוחה אותה להשאיר אם לבחור ניתן אשר מדפים מערכת קיימת החומרים בארון-
 .בקלות אליהם להגיע ניתן מתלים מבחר

 כבלים ארון

 .והתחזוקה התיקון כבלי של ביותר נפוצה הסתבכות בעיית מונע זה ארון. שונים בגדלים בליםכ ארון לייצר יכולה שלנו החברה -

 ציוד ארון
 .ומאורגנת מסודרת מערכת וליצור לארון אותם להכניס תוכל. רגילים תאים וגם ESD תאי גם לייצר יכולים אנו -

 .צרכיך פי על להשתנות עשויים הקיימות האפשרויות ושלל הארון ממדי



 
 

  
 002 דוגמה 001 דוגמה

  
 004 דוגמה 003 דוגמה

 



 

 מיוחד עיצוב

 

  
 006 דוגמה 005 דוגמה

  

 
007 דוגמה  
מיוחד עיצוב  

 בחלק. חברות מספר משתמשות שלנו המיוחדים במוצרים. שלנו המיוחדים הממדים פי על שולחן כל לייצר יכולים אנו, רהיטים כאומני -
 בדיקה מכשירי קיימים שלנו מהשולחנות בחלק. העיקר היא קבוצתית עבודה, באחרים. בעמידה עבודה בחשבון לוקחים אנו שלנו יםמהעיצוב
 .ולתיקונים לתחזוקה והן להתקנה הן מתאימים שלנו מהשולחנות חלק, לאלה בנוסף. הלחמה ציוד וכן ומדידה



 

TR 1 :(צדדי דו) למסילה מעמד 
 ניתן. כלים ולאחסון ניידות עבודה לתחנות מיועד
 .הרצויים בגדלים לייצר

TR 2 :למעמד ציוד 
 .כלים ולאחסון ניידות עבודה לתחנות מיועד
 .הרצויים בגדלים לייצר ניתן. התקנות או קטנים תיקונים עליו לבצע ניתן



 עגלות
 

  
 TR 3 :עגלה 
 לייצר ניתן. כבדים רכיבים להובלת משמשמת העגלה 

 .וייםהרצ בגדלים

TR 4 :(אלומיניום) מדפים 5 עגלת 
, בדיקה למכשירי במיוחד זו בעגלה להשתמש ניתן
 .הרצויים בגדלים לייצר ניתן. ומדידה ניטור

  

  
 TR 5 :נשיאה עגלת 
 .הרצויים בגדלים לייצר ניתן. קטנים לאזורים פתרון זהו 

TR 6 :נשיאה עגלת 
 תוכלו. ניםקט פריטים לנשיאת מאוד בסיסית עגלה זוהי
 בגדלים לייצר ניתן. קטן כשולחן זו בעגלה להשתמש גם

 הרצויים



 

  
 מגירות 

   

   
 DR 1( :5 צדדיים-דו מדפים עם מגירות) 
 ניתן. מקום בכל בהן להשתמש ניתן. לאחסון צדדיות-דו מגירות 

 .הרצויים בגדלים לייצר

DR 2( :2 אחד מכסה+  מגירות) 
 הקטן בארון. מקום בכל בהן להשתמש ניתן. אחסוןל ניידות מגירות

 .הרצויים בגדלים לייצר ניתן. לאחסון להשתמש ניתן

DR 3 :( מגירות 3) הובלה מגירותDR1 
 .מקום בכל בהן להשתמש ניתן. לאחסון ניידות מגירות

   

 



 פלסטיק
 

 
 פלסטיק
 .מידי לאחסון או הובלה מגירות הן צורליי או לתחזוקה או לתיקונים ביותר הנפוצות הנדרשות המגירות

 זה לצורך מענה נותנים שלנו החברה ידי על המיוצרים, הנישאות והתיבות ESD-ה תאי

 חשמל הזנת לוחות

 :חשמל הזנת לוחות

 .שלך לחלוטין הוא התצורה עיצוב. צריך שאתה נתונים והזנת אותות, בקרה, חשמל כוללים חשמל הזנת לוחות
 

 IT שקע CAT UPS-ל נתונים שקע לטלפון שקע
 שמע שקע עומסים מיתוג לוח כוח ספק יציאת RJ 45 - CAT6 שקע
 ממסרים מתגים לוח נתיך V 220 שקע

 אופטיים מסיבים כניסות HDMI שקע בקרה מנגנון אנטנה
  השמע עוצמת בקרת של הנחתה מתג USB חירום עצירת



 

 אביזרים

 

  
 1 מתלה

, תפסנים, צבתות עבור בקלות נגיש הוא. ולעגלות עבודה לשולחנות, רוןלא זמין הכפול המתלה
 'וכו

 לצג תמיכה זרוע
 .לצג נוספת תמיכה זרוע הרכבת ידי על, השולחן על מקום לתפוס בלי הרצויות המידות על לפקח תוכל

  
 2 מתלה

 עבודה לשולחנות, לארון זמין הכפול המתלה
, תפסנים, תותצב עבור בקלות נגיש הוא. ולעגלות

 'וכו

 למקלדת מתקן
 למקלדת נוספת תמיכה זרוע באמצעות שלך במחשב לשלוט תוכל

  
 למברגים מתלה

 ציוד או מברגים עבור בקלות נגיש הוא. ולעגלות עבודה לשולחנות, לארון זמין למברגים המתלה
 .נוסף קטן

 אחסון תיבת
 גישה לך דרושה שאליהם האלקטרוניים הרכיבים או הברגים סוגי לכל אחסון מקום מספקת האחסון תיבת
 נוחה

 



 ,חלומך את תגביל אל...

 .ולייצר לעצב כדי, למענך כאן אנו
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