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TECHNISCHE GEGEVENS

CAPACITEIT 1 wiel

MAX. LAADGEWICHT/ROL 50 kg

MAX. LAADGEWICHT 450 kg

AANTAL ROLLEN 9

LENGTE 120 cm

BREEDTE 90 cm

HOOGTE 120/130 cm

GEWICHT 45 kg

DOORLAAT BREEDTE 84 cm

DOORLAAT HOOGTE 46 cm

EIGENSCHAPPEN
 ‒ Voor wielen van personenwagens, 

bestelwagens en lichte voertuigen

 ‒ Kan onbeperkt in serie worden 
geschakeld met de Ergo-Roll

 ‒ Rollen gemonteerd op kogellagers

 ‒ Rollen van recycleerbaar polymeer

 ‒ Verstelbaar in hoogte

 ‒ Hellend instelbaar

 ‒ Standaard kleur: rood RAL 3020

De Ergo-Cage (EC) bestaat uit drie 
elementen: 

 ‒ De Ergo-Box (EB)

 ‒ De rollentafel (ERR)

 ‒ De tafelpoot (ERP) of de inklapbare 
tafelpoot (ERPP)

Een tafellijn moet bestaan uit twee poten 
voor het eerste plateau en één poot voor elk 
extra plateau.
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FLFC FX
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De Ergo-Cage is één van de producten 
van DQN in het assortiment "Ergo-
Line". Zoals de naam al aangeeft is 
dit assortiment bedoeld om een 
comfortabele en efficiënte werkplek 
te bieden.

Het opblazen van een band kan zeer 
gevaarlijk zijn.De Ergo-Cage (EC) biedt een 
goede bescherming voor uw personeel 
tijdens het opblazen van banden.

De Ergo-Box (EB) is ook apart verkrijgbaar.

De regelbare poten kunnen afzonderlijk in 
hoogte ingesteld worden. Zo kan de tafel 
waterpas worden geplaatst op een oneffen 
vloer, of hellend ingesteld worden. De 
hoogte van 65 cm tot 75 cm laat toe dat de 
wielen zonder aandrijving een flinke afstand 
kunnen afleggen.

Dankzij het modulair ontwerp kunnen ze 
eindeloos in serie samengesteld worden. Ze 
laten toe om zonder verbindingsstuk van 
een helling naar een horizontale positie en 
omgekeerd te gaan.

De kwalitatieve kunststof rollen kunnen de 
meest gevoelige velgen schadeloos laten 
rollen en dit zelfs op de sierkant van de velg. 
De rollen zijn gemonteerd op 100% stalen 
kogellagers. Deze lagers zijn ook stofdicht en 
zullen zo nog lang blijven draaien. Bovendien 
is het polymeer, waaruit de volledige rol werd 
gemaakt recycleerbaar en al afkomstig van 
recyclage.

Als uw werkplek het niet toelaat om op 
één lange lijn te werken kan er ook gebruik 
worden gemaakt van de hoektafel. Deze 
zorgt ervoor dat wielen makkelijk een bocht 
van 90° kunnen maken.

OPTIES
 ‒ Andere RAL-kleuren

 ‒ FC : Eindelooprem

 ‒ FL : Eindelooprem die de tafel met twee 
rollen verlengt (+27 cm). 

 ‒ FX : verlengstuk (+27cm) zonder rem
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