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EFG Izi Pro
EFG Izi Pro är en serie med anpassningsbar T-fot och rektangulära ben. Placeringen av benet
med den tjockaste delen uppåt. Bordet har metallstativ och motordriven höjdjustering.
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Produktfakta
• Med EFG Izi Pro har man stor valfrihet i att kombinera skivor och stativ inom de ramar som konstruktion och
normer tillåter.
• EFG Izi Pro har ett stort urval av skivformer och skivstorlekar.
• Bordsskivor med raka kanter: 22 mm kärna av spånskiva belagd med 0,6 mm fanér i bok (R5), ask vit 2% (A2) och
björk (B5). Bordsskivor belagda med laminat (MB, MR, ME, MV, M6 och MA), högtryckslaminat (HV) eller linoleum
(D4) har 22 mm kärna av spånplatta och raka kanter.
• Tillgänglig med skjutbar skiva som tillval för att skapa en enklare kabelhantering samt en ren bordsyta utan
kablar och sladdar. Notera att minsta skivstorlek är 1400 mm vid skjutbar skiva.
• Stativet finns med både två och tre ben.
• Motordriven höjdjustering med två motorer (en per ben), slaglängd: 650 mm. 640-1290 mm.
• Antikollision (stativet stannar automatiskt vid kollision med något hinder)
• Metallstativ med rektangulära ben och T-fot med placering av den tjockaste delen av benet uppåt. Svart struktur (24),
silver (62) eller vit (Z4).
• Stativet har steglöst ställbara sarger som kan regleras i intervallet 1000-1800 mm, vilket passar för skivor i storlek
1200-2000 mm.
• Maxbelastning: 100 kg, fördelat över bordsskivan.
• Montering: Stativ skruvas direkt i bordsskiva med medföljande skruvar.
• Tillval: Programmerbar höjdinställning, bordsskärmar, frontpaneler, kabelkanaler, CPU-hållare och arm för platt
bildskärm.
• Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
• Ingående material uppfyller vedertagna branschnormer och miljökrav.
• Kvalitets- miljö och CSR- märkt av Möbelfakta.
• Testad enligt EN 527-1:2011, EN 527-2:2016, EN 1730:2012 and ISO 21016:2007, Type A Fullt justerbart.
TEKNISK INFO:
• Strömförsörjning: 240 V.
• Hastighet, 45 kg: 32 mm/s.
• Slaglängd: 650 mm.
• Överhettningsskydd: 1 min drift, 9 min vila.
• Ljud 45 dB
• Förbrukning i standby: 0,10 W (två ben) 0,20 W (tre ben)
• Temperatur omgivning vid drift: +5 till +40° C
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EFG Izi Pro, två ben, lågt

EFG Izi Pro, två ben

EFG Izi Pro, tre ben, lågt
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EFG Izi Pro, tre ben, högt

EFG Izi Pro, reglage för höjdjustering

www.efg.info

