
Technische fiche

RAU
groepswerkbank
Serie 4000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140

x 2700 x 2340 mm, tafelblad van

beuken, met laklijnolie, zeshoekig,

lengte rand 1350 mm,

draagvermogen 750 kg, uitvoering

frame 6 paar voeten, onderbouw 6

laden, afsluitbaar met centrale

vergrendeling, onderstel met slag-

en krasvaste poedercoating in

RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en

krasvaste poedercoating in RAL5010

gentiaanblauw

Artikelnummer: 148779

RAU Werkbank Serie 4000

groepswerkbank

· hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2700 x 2340 mm

· tafelblad van beuken, met laklijnolie

· bladdikte 40 mm

· zeshoekig, lengte rand 1350 mm

· draagvermogen 750 kg

· hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster

· uitvoering frame 6 paar voeten

· onderbouw 6 laden

· laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %

· met greeplijst met schrijfvlak

· afsluitbaar met centrale vergrendeling



· constructie van staal

· onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

· front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010

gentiaanblauw

· Leveringstoestand gedemonteerd

· 5 jaar garantie

Technische details
meubeltype tafel uittrekbare lade 90 %

type tafel werkbank uittrekrail lade
op wielen gelagerd met
intrekfunctie

vorm zeshoekig afsluitbaar ja

uitvoering frame 6 paar voeten greep greeplijst met schrijfvlak

hoogte 790-1140 mm materiaal plaat beuken

breedte 2700 mm oppervlak plaat met laklijnolie

diepte 2340 mm materiaal onderstel staal

dikte plaat 40 mm oppervlak onderstel m. poedercoating

lengte rand 1350 mm kleur onderstel lichtgrijs // RAL7035

draagvermogen 750 kg oppervlak front m. poedercoating

in hoogte verstelbaar ja kleur voorkant gentiaanblauw // RAL5010

hoogteverstelling door
C-profielstaal met
gatenraster

sluitsysteem centrale vergrendeling

elektrisch geleidend nee verrijdbaar nee

werkbank uitrusting 6 laden levering gedemonteerd

laden aantal 6 stuks garantie 5 jaar

fronthoogte 150 mm 6 stuks gewicht 75,22 kg

Gerelateerde Producten
148770 lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend

voor fronthoogte 120 - 150 mm

148773 lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte
90 mm

148774 antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm

148775 energietoevoerelement zeshoekig voor groepswerkbank, hoogte x randlengte 145 x
540 mm , in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...
119026 tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak

lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

195704 parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede
buisspanklem, van staal in blauw



520197 gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van
staal in hamerslagblauw

524705 vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm,
romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in
zilverkleurig




