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Equipamento destinado a movimentação interna em
fábricas de móveis em geral, possibilita elevação de
cargas em seccionadoras, coladeiras de bordas,
furadeiras e em outros equipamentos.

A utilização de mesas elevadoras possibilita melhor 
ergonomia de trabalho, menos fadiga e maior
produtividade.

A Solid disponibiliza mesas elevadoras com
controle por pedal, sensores de altura ou os dois
sistemas combinados.

Características Técnicas:

• Comprimento – 1000/1500/2000/2500

• Largura – 560 mm.

• Altura mínima – 280 mm.

• Altura máxima de elevação – 1380 mm.

• Capacidade de carga – 1500 kg.

• Sistema de elevação – hidráulica.

• Sistema de segurança – anti-esmagamento no
parâmetro total do equipamento.

• Controle de acionamento – duplo pedal/sensor 
de altura.

• Sistema de elevação - tipo pantógrafo.

• Roletes galvanizados diâmetro 2” ½.

• Roletes com embuchamento de tecnil e
rolamentos blindados.

• Mini central hidráulica com motor e 
reservatório
incorporado.

• Mangueiras hidráulicas montadas sob
compressão.

• Sistema de trava para manutenção.

• Vigas laminadas de 4”

• Distância entre roletes 200 mm.
Consulte-nos para medidas especiais!

Disponível nas seguintes dimensões :

Código Comp. Largura Altura
min e máx

HLT1000 1000 560 280/1380

HLT1500 1500 560 280/1380

HLT2000 2000 560 280/1380

HLT2500 2500 560 280/1380
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Melhore a Ergonomia do Processo

Mesa Elevadora Hidráulica



O Alimentador de Coladeira de Bordas Continuum Solid 
Designer tem por característica a regulagem mecânica com 
Setup ultra rápido e sistema de tracionamento motorizado, 
com Pressor lateral que alinha as peças na entrada da 
coladeira.

Este produto foi desenvolvido para aumentar aprodutividade 
e reduzir custos operacionais e pode
ser acoplado em qualquer coladeira de qualquer
fabricante.

O Alimentador de Coladeira de Bordas Continuum Solid 
Designer pode ser equipado, opcionalmente, com sistema 
de Prolongador Automático que possibilita a alimentação de 
peças pequenas, tais como, laterais e frentes de gavetas.

Quando o Alimentador de Coladeira de Bordas Continuum 
Solid Designer atua em conjunto com o Sistema de Retorno 
Solid Designer, propícia a possibilidade de trabalho com 
apenas um operador na coladeira de bordas.•

•Sistema de Comando – painel de comando.

•Sistema de pressor - acoplado.

•Sistema de controle - regulagem mecânica
com ajuste rápido.

•Comprimento das peças alimentadas 
300/2200
mm para peças menores consulte sobre o
prolongador Aparattus.

•Largura máxima das peças alimentadas –
300/1000 mm para peças menores consulte 
sobre o prolongador Solid Designer.

•Lado carregamento: lateral.

•Altura do plano de trabalho: ajustável.

•Sistema de tração motorizado.

•Controle de velocidade de alimentação no 
painel por inversor de freqüência.

•Espessura mínima de painel: 12mm.

•Pintura eletrostática nas cores azul e branco.

Opcionais:
Ÿ Sensor de fita na coladeira
Ÿ Contador de peças
Ÿ Prolongador
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Aumente a Produção com o Alimentador
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