
 

                           
 

 

ICE-Trade® Stoły Warsztatowe 

 

 

3-częściowe ICE-Trade Stoły Warsztatowe do taśm o szerokości 1600 mm i łącznej długości 15 
m  
 
Stoły Warsztatowe ICE-Trade zaprojektowano z myślą o firmach serwisujących taśmociągi. 
Są one wykonane stosownie do długości, szerokości wysokości taśm. 
 
 

 
 

Na życzenie Stoły Warsztatowe mogą być ponadto wykonane z innych materiałów — na 
przykład ze stali nierdzewnej. 
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Dostępne są następujące opcje: 
 

• ostrze stołu wykonane z odpornego na działanie wody drewna tylu multiplex, stali, PE 
lub sklejki typu multiplex powleczonej blachą ze stali nierdzewnej 

• gniazda elektryczne do zasilania elektronarzędzi 

• wciągarka (elektryczna) i układ zaciskowy (pneumatyczny lub mechaniczny) do wciągania 
osłon taśm 

• w razie zainstalowania wciągarki zostanie zastosowany liniowy układ Hiwin sprawiający, 
że siła ciągnąca taśmę będzie zawsze oddziaływać w linii prostej: wciągarka przemieszcza 
się ze strony lewej do prawej i odwrotnie  

• dostępne w wersji jedno- lub dwupoziomowej (magazynowej) 

• z szufladami lub schowkami 

• ze stali nierdzewnej 
 

 

 

Stół warsztatowy z 22-milimetrowym ostrzem roboczym (sklejka typu  multiplex) 
wykonany w całości ze stali nierdzewnej 
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Niżej przedstawiony stół warsztatowy wyposażono w prowadnicę liniową Hiwin na potrzeby 
przetwarzania taśm PVC, która pozwala na montaż prowadnic V-kształtnych na taśmie.   

 

 

ICE-Trade Stół Roboczy do przetwarzania taśm o szerokości 800 mm i długości 8 m (2-
częściowy) z ogranicznikiem bocznym 
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Specjalny uchwyt 
montażowy dmuchawy 
gorącego powietrza. 
 
System ten pozwala  
na ręczny montaż  
prowadnic V-kształtnych 
o różnych wielkościach 
poprzez wymianę kół 
prowadnicy. 
 
Ogranicznik na ostrzu 
stołu oraz system Hiwin 
zapewniają ustawienie 
prowadnic V-kształtnych 

w linii prostej. 

 
 
Aby zmniejszyć opłaty,  
podczas transportu stoły są 
ustawione na sobie. 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy do kontaktu w celu 

uzyskania dalszych informacji 


