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Elektrisk højdejusterbart ESD arbejds- og montagebord, der kan forsynes med påbygningsramme, 
opstandere og et stort tilbehørsprogram. Bordet leveres i 2 højdeintervaller, enten med 500 mm 
eller 680 mm slaglængde, og højdeindstillingen betjenes via et panel under bordkanten.

Bordet leveres med komplet jordingssystem, så det er klar til brug.

Model 5000/5500 ESD
– Elektrisk højdeindstilleligt bord

Specifikationer

Konstruktion
Bord opbygget med parallelstyrede ben i stål. Overramme
i aluminiumsprofiler og fødder i pulverlakeret stål.

Ydelser
Model 5000 har en højdejustering på 500 mm 
og en løfteevne på cirka 180 kg.
Model 5500 har en højdejustering på 680 mm 
og en løfteevne på cirka 180 kg.

Farver
Bordet leveres med aluminiumsdelene i natureloxering og alt 
stål pulverlakeret i enten lys grå (RAL 7035) eller aluminiums-
farvet (RAL 9006).

Bordplader
Leveres i ESD-laminat i enten grå (CL1200) eller i grøn 
(CL3900) med ½ staff forkant, eller som ESD gummibelæg-
ning i farverne beige, grå, blå og grøn.

Tilbehør
Begge bordtyper kan forsynes med et stort tilbehørspro-
gram, søjler, galger, svingarme, hylder, værktøjstavler, etc..

Standardstørrelser

Model 5000 ESD Varenr.:
1200 x 850 x 680 – 1180 mm A300 5000 1200
1500 x 850 x 680 – 1180 mm A300 5000 1500
1800 x 850 x 680 – 1180 mm A300 5000 1800
2000 x 850 x 680 – 1180 mm A300 5000 2000

Model 5500 ESD Varenr.:
1200 x 850 x 610 – 1290 mm A300 5500 1200
1500 x 850 x 610 – 1290 mm A300 5500 1500
1800 x 850 x 610 – 1290 mm A300 5500 1800
2000 x 850 x 610 – 1290 mm A300 5500 2000

Udover ovenstående mål kan bordene også leve-
res efter ønske og specifikationer, spørg venligst.

WALBOM A/S tilbyder alt til ESD-sikring
– lige fra komponentæsker til komplette
  værkstedsindretninger.
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Leddelt svingarm
til plukkasser

Leddelt svingarm med plukkasseskinne. 
Længden på plukkasseskinnen er 590 mm, 
og den passer til alle fabrikater af plukkas-
ser. Svingarmen leveres komplet.

Leddelt svingarm
med lille værktøjstavle

Leddelt svingarm med tavle til ophæng af 
værktøj. Tavlens mål er 250 x 300 mm, og 
svingarmen leveres komplet. Vi kan også 
tilbyde krogsortiment til værktøjsophæng.

Leddelt svingarm
med hylde

Hyldens mål er 500 x 200 mm, og på sid-
erne samt fortil har den et mindre ombuk. 
På den høje bagkant kan der påsættes små 
plukkasser. Svingarmen leveres komplet.

Leddelt svingarm med
værkstøjstavle & hylde

Leddelt svingarm med tavle til ophæng af 
værktøj. Tavlens mål er 400 x 400 mm, og 
hyldens dybde er 100 mm. Svingarmen 
leveres komplet.

Påbygningsramme

Ramme til at montere bag på bordene, så-
ledes at disse kan påføres en overbygning. 
Rammen er udført i aluminium, og leveres 
komplet med alle nødvendige beslag.

Søjler/opstandere & stag

Rastede stålsøjler i 50 x 25 mm rør til op-
hængning af diverse tilbehør. Stålsøjlerne 
monteres på påbygningsrammen og mellem 
disse skal der sættes et stag til at stabilisere 
søjlerne i højden.

Standardtilbehør
Hermed præsenteres et udvalg af vores standardtilbehør til arbejdsborde. 
Vi kan også producere specialtilbehør efter ønske, spørg venligst.

Leddelt svingarm
med ”flip-over”

Leddelt svingarm med registersystem med 
10 stk. ESD-lommer i A4-størrelse. Er ideel 
til manualer o.lign. Svingarmen leveres 
komplet.

Leddelt svingarm
med tastaturhylde

Tastaturhyldens mål er 480 x 220 mm, og 
på siderne samt fortil har den et mindre 
ombuk, således at tastaturet ikke glider af. 
Svingarmen leveres komplet.

Skinne til plukkasser

Skinne til ophæng af plukkasser til placering 
mellem søjlerne. Kasserne kan hænge 
vandret eller med en vinkling nedad på 10°. 
Passer til alle fabrikater af plukkasser.

Værktøjstavle

Perforeret tavle til ophæng af værktøj mel-
lem søjlerne. Højden er 475 mm, og leveres i 
bredder, som passer til vort øvrige tilbehørs-
program. Vi kan også levere krogsortiment 
til værktøjsophæng.
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Faste & svingbare galger

Faste eller drejelige galger til montering 
på søjler. Galgerne bruges til ophængning 
af f.eks. lysarmaturer samt løbekatte og 
værktøjsophæng.

C-profilskinne

Skinne til ophæng af f.eks. løbekat og 
værktøjsophæng. C-profilskinnen monteres 
på langs af bordet mellem de faste galger. 
Leveres komplet med endestop og beslag.
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Strømforsyningspaneler

Komplette paneler med stik, afbryder med 
lys og ledning. Kan leveres med DK-jord 
stik, Shuko stik eller EDB stik.

Stålhylder

Hylder udført i stål til at placere mellem 
søjlerne. Hyldernes dybde er 300 mm, og 
tilbydes i forskellige bredder, som passer 
til vort øvrige tilbehør. Hylderne kan brug-
es plant eller vinkles med 25°. Leveres 
komplet med 2 stk. hyldebærer.

CPU-holder

Justerbar CPU-holder til at sætte under 
bordene. Kan leveres i sort eller alumini-
umsfarvet.

Skuffedarier til ophæng

Skuffedarier udført i ESD laminat til 
ophæng under vore arbejdsborde. Kan 
leveres i alle størrelser, men de mest 
benyttede er med 1, 2 eller 3 skuffer. Lås 
i den øverste skuffe og indsatsbakke kan 
leveres som tilbehør til skuffedarierne.

Laminathylder

Hylder udført i ESD laminat til at placere på
søjlerne. Dybden på hylderne er 300 mm,
og kan tilbydes i flere forskellige bredder,
som passer til vort øvrige tilbehørsprogram.
Leveres komplet med 2 stk. hyldebærer.
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Standardtilbehør

Lysarmaturer

Hvide lysarmaturer til ophæng på galger. 
Sikrer en blændfri og korrekt belysning, 
idet armaturerne kan vinkles. Længden på 
armaturet er 490 mm, og de kan leveres 
med eller uden lysdæmper.

ESD fodstøtte

Ergonomisk fodstøtte til at placere under 
arbejdsbordet. Pladen på fodstøtten er 
vipbar, da dette sikrer den bedste støtte 
for ben og fødder. Størrelsen på pladen er 
290 x 470 mm.

ESD arbejdsstole

ESD arbejdsstole af meget høj kvalitet,
som opfylder alle krav til en god og ergono-
misk arbejdsplads. Kontakt os venligst for 
flere informationer, da vi kan tilbyde flere 
forskellige fabrikater af ESD arbejdsstole.

ESD drejeskive

Drejeskive som anbefales at bruge i 
forbindelse med monterings- og service-
arbejder, hvorved tunge løft undgås. Kan 
anbringes løst på en ESD overflade.


