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میزکار متحرک پنوماتیک

میز لیفت دار : میزي با توان بیشتر که عالوه بر قابلیت تغییر ارتفاع آپشن

لیفتینگ را نیز دارا می باشد ، این آپشن عمل بلند کردن کاال را به صورت

یکطرفه جهت بسته بندي نهایی کاال انجام می دهد ، این میز در دو سایز با

صفحه ي رویی کوچک و بزرگ به فروش میرسد.

میز ساده : میزي با ارتفاع متغیر در سایزهاي مختلف صفحه ي رویی 

 MDF تولید گردیده است که به سفارش مشتري با صفحه ي فلزي یا

یا بدون صفحه به فروش میرسد.

میز لقی گیر : میزي جهت گرفتن لقی صندلی و مبل به سادگی هرچه

تمام تر می باشد.

این میز با استفاده از سمباده دواري که توسط یک عدد جک پنوماتیک باال

و پایین می رود پایه اي از صندلی یا مبل که بلند تر است را کوتاه کرده و

لقی آن را از بین می برد.

میز رنگ کاري : میزي با قدرت باال داراي

ارتفاع متغیر و صفحه ي گردان می باشد که

به لطف این توانایی ها عمل رنگ کاري را

فوق العاده تسهیل کرده و میتوان به سادگی

رنگی یکنواخت روي قطعه کار ایجاد کرد.

w w w . n t s c o . c o



www.ntsco.coNTScompany

میز متحرک لیفت دار

( cm sizes )

تحمل وزن تغییرات ارتفاع جنس صفحه سایز صفحه سایز کالف رو سایز شاسی مدل

200 kg 25 - 80 MDF 250 x 115 160 x 80 160 x 80 MP-1

200 kg 25 - 80 MDF 350 x 160 160 x 80 160 x 80 MP-2

از قابلیت هاي این دستگاه سهولت در دسترسی به زیر و یا روي کار به واسطه ي حرکت سطح میز به

پایین و باال به گونه اي که اپراتور رویه کوب و یا پتینه کار دیگر الزم نیست در حالت هاي نامتناسب

قرار گرفته و کار انجام دهد و این قطعه کار است که هم سطح دست اپراتور قرار می گیرد.

میزهاي تولید شده با الگو برداري از نمونه هاي خارجی ولی با تغییر مکانیزم و یا اضافه کردن آپشن

نظیر لیفت می باشد ، که کاناپه را از سطح میز جدا کرده باال نگه میدارد و بسته بندي را بسیار آسان

می نماید.

پدال دو طرفه ي تعبیه شده در این میزها طراحی شرکت ما می باشد که به اپراتور ها اختیار کنترل

میز را از طرفین می دهد ، ویژگی دیگر این میزها بلوك تقسیم باد می باشد به گونه اي که دو خروجی

باد مستقل جهت استفاده از ابزارهاي پنوماتیک مانند میخکوب و پیچ گوشتی بادي را مهیا می سازد.
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میز لقی گیر

( cm sizes )

ارتفاع میز جنس صفحه سایز صفحه سایز شاسی مدل

45 MDF 100 x 100 96 x 96 ML-1

کارکرد میز لقی گیر به این صورت است که ابتدا با تکان دادن صندلی یا مبل پایه اي را که بلند تر است

را پیدا کرده و با استفاده از سمباده دوار میز و جک پنوماتیک که سمباده را در حالت چرخش باال و پایین

می برد اقدام به کوتاه کردن آن پایه تا سطح ایستایی صندلی می کند.

مشخص است جهت کار با این دستگاه به برق جهت به حرکت در آوردن موتور سمباده و باد جهت راه

اندازي جک پنوماتیک باال برنده ي سمباده نیاز است.

قابل ذکر است از آن جایی که میز نگهدارنده ي مبل و صندلی خود ثابت است ، محدودیت وزنی براي

این دستگاه تعریف نمی شود.

همچنین قابل ذکر است جهت کارایی بهتر دستگاه تغییرات ارتفاع سمباده قابل رگالژ کردن است.
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میز متحرک رنگ کاری

( cm sizes )

نیرو محرك تحمل وزن تغییرات ارتفاع جنس صفحه سایز صفحه سایز کالف رو سایز شاسی مدل

جک پنوماتیک 200 kg 43 - 90 MDF 120 x 120 84 x 84 84 x 84 MR-1

دستی رگالژي - 40 - 100 MDF 120 x 120 - 84 x 84 MR-2

میز فوق جهت رنگ کاري قطعات و مصنوعات فلزي یا چوبی به کار می رود.

صفحه ي گردانی که روي این میز نصب شده دسترسی آسان اپراتور را به کلیه ي زوایاي قطعه کار

میسر می سازد ، ارتفاع قابل تغییر آن نیز باعث کارکرد بهتر اپراتور می شود به گونه اي که به جاي

خم شدن و یا قد کشیدن در هنگام کار ، قطعه کار به پایین یا باال حرکت می کند ، لذا رنگ کاري

قطعات ، یکنواخت و با دقت باالیی انجام می شود.

تامین کننده ي نیروي محرك جهت تغیر ارتفاع میز ، جک پنوماتیک می باشد که امکان آن را دارد

به سفارش مشتري متناسب با نیروي مورد نیاز جهت بلند کردن قطعات ، جکی با نیروي بیشتر یا

کمتر در دستگاه استفاده شود این میز همچنین در مدلی بدون جک پنوماتیک و با قابلیت تغییر ارتفاع

دستی رگالژي ساخته شده است.
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میز متحرک ساده

( cm sizes )

تحمل وزن تغییرات ارتفاع جنس صفحه سایز صفحه سایز کالف رو سایز شاسی مدل

200 kg 25 - 80 - - 160 x 80 160 x 80 M-1

200 kg 25 - 80 - - 250 x 115 160 x 80 M-2

150 kg 25 - 80 فلزی 250 x 115 246 x 111 160 x 80 M-3

200 kg 25 - 80 - - 280 x 115 160 x 80 M-4

150 kg 25 - 80 فلزی 280 x 115 276 x 111 160 x 80 M-5

از قابلیت هاي این دستگاه سهولت در دسترسی به زیر و یا روي کار به واسطه ي حرکت سطح میز به

پایین و باال به گونه اي که اپراتور رویه کوب و یا پتینه کار دیگر الزم نیست در حالت هاي نامتناسب

قرار گرفته و کار انجام دهد و این قطعه کار است که هم سطح دست اپراتور قرار می گیرد.

پدال دو طرفه ي تعبیه شده در این میزها طراحی شرکت ما می باشد که به اپراتور ها اختیار کنترل

میز را از طرفین می دهد ، ویژگی دیگر این میزها بلوك تقسیم باد می باشد به گونه اي که دو خروجی

باد مستقل جهت استفاده از ابزارهاي پنوماتیک مانند میخکوب و پیچ گوشتی بادي را مهیا می سازد.

قابل ذکر است این میزها به سفارش مشتري با صفحه ي فلزي یا MDF یا بدون صفحه به فروش میرسد.


