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Hefkolom SQ

Slank en krachtig
Hefkolom SQ behoord tot ze zelfde designfa-
milie als tafelpoot TQ.

Het naturel geanodiseerde aluminium profiel 
is met een natuurlijk oppervlaktedesign uitge-
voerd, welke bij alle productcombinaties een 
samenhangende en elegante verschijning 
oplevert.

De aan 2 zijden aangebrachte montagesleu-
ven (breedte 8 mm) maken over de gehele 
pootlengte montage van traversen, legborden 
en andere aan- of opbouwen mogelijk.

Tot de familie behoort ook een passend 
assortiment aan toebehoren dat kan worden 
gecombineerd.

Toepassing
De elektrisch aangedreven hefkolom SQ is 
zowel geschikt bij hoogteverstelbare montag-
etafels, laboratorium werkplekken, als ook 
in de algemene meubel- en machinebouw. Er 
kunnen tot 4 hefkolommen op besturing aan-
gesloten en synchroon aangedreven worden. 
Bij synchroon loop met 2 besturingen kunnen 
tot 8 hefkolommen aangedreven worden. 
Iedere hefkolom beschikt over een interne 
motor die de schroefspindel aandrijft.

Als variant op hefkolom SQ bied onze tafel-
poot TQ de mogelijkheid, de hoogteverstelling 
middels een handslinger of elektrisch met 
een bedieningspaneel te bedienen. Nadere 
informatie over tafelpoot TQ vind u in onze 
Hydrauliek catalogus.
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Afmetingen SQ

Gedetailleerde CAD-tekeningen in verschillende formaten vindt u onder www.ergoswiss.nl

Technische  
gegevens
-   Flexibel te gebruiken hef-

kolom met interne bestu-
ringseenheid

-  Drukkracht per  
hefelement: 1250 N

-  Trekkracht per  
hefelement: 1250 N

-  Let ook op de max. be-
lasting voor het volledige 
systeem

-  Synchrone besturing van  
1 tot 8 lineair eenheden

-  Hefsnelheid 9 mm/s

-  Slaglengte 300 of 400 mm

-  Mb stat. = 200 Nm

-  Mb dyn. = 80 Nm

-  Kleur: aluminium naturel 
geanodiseerd

Hefkolom SQ
A Slag

SQ 1330 640 mm 300 mm

SQ 1440 740 mm 400 mm

Traverse SQ
A

SQ 550 550 mm

SQ 750 750 mm

SQ 950 950 mm

SQ 1150 1150 mm

SQ 1550 1550 mm


