DATABLAD
ERGODESK OPERATOR COCKPIT

Operatørbord

Robust, ergonomisk og ﬂeksibelt
Bygd for å tåle 24/7 dri�
understell, ramme og bordplate er valgt for å gi
en solid og kra�ig løsning med mange justeringsmuligheter og �lleggsutstyr.

Design og �lpass din løsning
Om det er en cockpit modell du ønsker ﬁnnes det
en rekke muligheter og �lpasninger du kan velge blant
når du designer din løsning. Velg løsninger som er
plasseﬀek�ve, brukerop�maliserte, og som er le�
å �lpasse og vedlikeholde.
Bordet kan �lpasses individuelle behov, og
justeringsmulighetene er mange. Med det kra�ige
understellet som utgangspunkt kan bordet lastes med
monteringstavler, PCer og annet teknisk utstyr,
skuﬀeseksjoner og plassering av brukerens personlige
eiendeler, monitorholdere, lyddempende frontpaneler
kabelkjeder og mer. Alt nøye �lpasset og smart integrert.

Det er di� valg

Våre understell i stål kommer lakkert, og selv om
RAL 9006 Lys grå, 7016 Mørk grå, og RAL 9005 Sort
er standard kan man velge akkurat hvilken RAL farge
man vil. Søylene kommer normalt i aluminium.

Grunndata om bordet

Kommer standard i 3 størrelser med to varianter,
henholdsvis monitorhylle hel og monitorhylle kort.
Størrelser kan �lpasses kundekrav.
Løsningene er �lre�elagt for kabling re� inn i bordet via
kabelkjeder. I bordet installeres utstyr i teknisk rom,
og fordeles via kabelgjennomføringer �l monitorhyllen
eller �l brukeren.
Lø�er 250 kg fordelt utover bordet
Lø�ehøyde er 660-1300 mm som dekker
krav i EN-11064-3
Trafo strøm 220-230V/5060Hz/5A

Mest brukte opsjoner for denne løsningen
Se egen oversikt over �lleggsutstyr for u�yllende liste

Elektrisk hev/senk på monitorhyllen
Monitorholdere
Monteringspanel teknisk
For bordplatene bruker vi høytrykklaminat fra Formica.
De mest solgte løsningene er F 7927 Lys grå, og
F 5374 Elegant eik, men også her har man en rekke valg.
Vi leverer også med Forbo Desktop.
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Lydreduserende frontdeksler
Skuﬀeseksjoner
Personlig hylle
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