
89X58 ס"מ גודל המשטח 
15 ק”ג העמסה מרבית 

15-50 ס"מ הגבהה 
שחור / לבן צבע 

MT101M  מיפרט טכני

15 ק”ג89x58 ס"מ

kg

15-50 ס"מ

105X59 ס"מ גודל המשטח 
20 ק”ג העמסה מרבית 

15-50 ס"מ הגבהה 
שחור / לבן צבע 

MT101L  מיפרט טכני

20 ק”ג105x59 ס"מ

kg

15-50 ס"מ

68X59 ס"מ גודל המשטח 
15 ק”ג העמסה מרבית 

15-50 ס"מ הגבהה 
שחור / לבן צבע 

MT101S  מיפרט טכני

15 ק”ג68x59 ס"מ

kg

15-50 ס"מ

100X100 / 75X75 מ"מ  VESA-תומך ב
±24" מתאים לגודל צג 

2-8 ק”ג העמסה מרבית )זרוע( 
2.5 ק”ג העמסה מרבית )מקלדת( 

-5°-35° הטייה 
±90° סיבוב צירי 

±360° סיבוב מסך 
1 הארכת זרוע 

שולחני אפשרויות התקנה 

מיפרט טכני

דה
בו

 ע
ות

חנ
ת תחנות עבודה

כיוון גובה ושימוש במסך שטוח או עם מחשב All in One במגע קל בלבד. ְ

שימוש גמיש במקלדת עם משטח עכבר שמאל/ימין.  ְ

מעבר קל מישיבה לעמידה, ללא צורך בהתקנות וללא הפרעה למהלך העבודה.  ְ

כוונון אנכי חלק עד 436 מ"מ )ממרכז ה-VESA הגבוה ביותר לנמוך ביותר(. ְ

כיוון מומנט ידידותי למשתמש.  ְ

סיבוב לצדדים, הטייה וסיבוב מלא חופשיים, המאפשרים ניצול של מסך אחד  ְ
על-ידי מספר משתמשים.

ניתן להתקין בפינת השולחן או בקצה אחורי ליצירת מרחב גדול יותר למשתמש. ְ

משטח המקלדת ניתן לקיפול של 90°. ְ

מערכת חיווט סדורה ויעילה. ְ

חיבור שולחני באמצעות מלחציים או חישוק. ְ

שולחנות העמידה מאפשרים לעובדים לשרוף יותר קלוריות, לשפר את יכולת 
הריכוז, להגביר את היכולות הקוגניטיביות ואת הפרודוקטיביות.

ההגבהה מאפשרת תנועה במהלך העבודה וכן מעבר קל מישיבה לעמידה, 
ללא צורך בהתקנות וללא הפרעה למהלך העבודה.

אפשרות לכיוון גובה וזווית משטח העבודה, שימוש בעכבר וחיבור צג מחשב 
.LCD או

12 אפשרויות לכיוון גובה: 15-50 ס"מ. ְ

מרכז הכובד נותר על אותו קו אנכי לכל משך התנועה למניעת סטייה  ְ
בלתי צפויה.

מבנה מבוסס קפיץ המופעל בגז. ְ

חריץ עליון לטאבלט. ְ

שני כפתורים מכל צד מאפשרים כיוון גובה קל. ְ

מגש קבוע למקלדת. ְ

תחנת עבודה שולחנית 
משולבת עם זרוע קפיצית

WST10 :דגם

>24"=

100X100|75X75±24"

2-8 ק”ג

kg

-5°-35°

±90°

90°

±360°

360°

MT101L :דגם

MT101S :דגם

MT101M :דגם

"7עמדת עבודה
11" sit-stand עם קפיץ מופעל בגז


