


 ALLIANCE WORKBENCHES      سری   میز های آنتی استاتیک

 میز کارهای سری ALLIANCE   به دلیل طراحی زیبا و ارگونومی و قابلیت تنظیم ارتفاع خود

 .را از سایر میزکارها متمایز ساخته است

  باتوجه به قرارگیری پانل های سوراخ دار،قفسه ها،ارتفاع روشنایی وتنظیمات اصلی، حتی در

 .حالت نشسته کار با این میز بسیار راحت می باشد 

 تمام مدل های سری ALLIANCE    رنگ شده هستند و قابل سفارش در رنگ های خاکستری

برای  (RAL 7035)و ساخته شده از فلز سبک تر و خاکستری روشن    ( RAL 7012)تیره

 .کشو ها و قفسه ها می باشند

  میلی متر. 011-0011قابلیت تنظیم ارتفاع از 

  میلی متر. 001-0111قابلیت تنظیم ارتفاع نور از 

  کیلوگرم 011ظرفیت بار 

 در صورت نیاز به کشو میتوانید آن ها را به صورت جدا سفارش دهید. 

 CLASSIC WORKBENCHES      سری   میز های آنتی استاتیک

ساده،کاربردی و ارزان هستند.این سری می توانند در یک خط  CLASSICمیز کار سری 

 بدون فاصله یا خللی جهت خطوط تولیدی)سری کاری) قرار گیرند.

  میلی متر. 051-051قابلیت تنظیم ارتفاع از 

  درجه سانتی گراد 011مقاوم در برابر حرارت تا 

  کیلوگرم 011ظرفیت بار 

 

سال سابقه تخصصی در ارایه خدمات مهندسی، فن آوری و کاال را به صورت تخصصی در بازارهای صنایع الکترونیک و نیمه هادی دارا  02بیش از  DIPAULگروه 

ارائه می ود می باشد. این گروه خدمات خود را در بخش های نظامی، صنعتی، هوا و فضا، پیمانکاری، تحقیقات، آموزشی، تعمیرات و مخابرات به مشتریان خ

متر مربع واقع در  0222سال پیش فعالیت خود را در کارخانه ای به وسعت  02از  VIKINGدهد.  پس از آشنایی با نیازهای مشتریان خود، این گروه با نام تجاری 

( مورد نیاز در محل های کاری صنایع الکترونیک ESD Safe –شهر سن پترزبورگ روسیه جهت طراحی، ساخت و تولید میز و سایر وسایل )محافظ آنتی استاتیک 

و همچنین یه آغاز نمود. این محصوالت هم اکنون به عنوان یکی از با کیفیت ترین و شناخته شده ترین نام های تجاری صنعت الکترونیک در داخل کشور روس

های روسی کت کشورهای بلژیک، جمهوری چک، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، هلند، امارات متحده عربی و ... عرضه و مورد استفاده قرار می گیرد. شر

Transneft, Gazprom, Russian Space Systems  و ... و برخی از شرکت های بین المللی مانندSamsung Electronics, LG Electronics, Volkswagen 

Nissan Manufacturing, Eloteq, TPV Manufactiuring  .و ... از معتبرترین مشتریان این شرکت می باشند 

(ESD Safeو آنتی استاتیک ) )Technical(شامل میز، قفسه، کمد، کشو، صندلی، چرخ دستی و سایر تجهیزات جانبی در دو نوع صنعتی  VIKINGمحصوالت 

 مورد بازرسی قرار می گیرد.  ISO 9001:2008تولید و فرایند آن در تمامی مراحل بر اساس استاندارد کیفیت  IEC 61340بوده که مبنی بر استاندارد بین المللی 

www.grandilco.com 



  صندلی های آنتی استاتیک
  VKG C 100-ESDصندلی آزمایشگاهی مدل 

چرخ رسانا و روکش شده با پارچه رسانا و غیرقابل احتراق.قابلیت مجهز شدن به  5با   ESDصندلی آزمایشگاهی 

 دارای پمپ تنظیم کننده ارتفاع.ESD.چرخ ،دسته و استراحتگاه 

 امکان تنظیم زاویه پشت صندلی 

 :سانتی متر 30-00قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی تا 

  : مقاومت کمتر ازMohm0  

 :کیلوگرم 7وزن 

 موجود دررنگ های:آبی،خاکستری 

     VKG C 500-ESDصندلی آزمایشگاهی مدل 

  برای استفاده در محل کار و در محیط های آنتی استاتیک طراحی شده است. ESDصندلی 

ازماژول های قابل تعویض و انعاف پذیری برای کمک به مشتریان ، برای ایجاد محیط کار راحت تر و با فرایند های باالترساخته   VIKINGمیزهای کار 

شما می توانید هرگونه فرایند مونتاژی را برای میز کار خود انتخاب کنید. برای مشاهده کامل   VIKINGشده  است. به همین منظور با خدمات آنالین 

 موارد به آدرس زیر مراجعه کنید و یا می توانید در صورت لزوم برای اطالعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

http://viking-esd.com/constructor/ classic_workbenches 
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  سانتی متری برای قسمت نشیمن گاه  5دارای فوم سرد 

  سانتی متری برای قسمت پشتی صندلی  0.5دارای فوم سرد 

  کیلوگرم 001پایه ستاره ای آلومینیمی قوی برای تحمل بار تا  5دارای 

  :سانتی متر  00-05تنظیم ارتفاع صندلی 

 موجود در دو رنگ مشکی  و خاکستری 



  STU-01 SHELVINGقفسه طبقه بندی شده مدل 

 این قفسه برای نگهداری اسناد و ذخیره سازی قطعات استفاده می شود.

  میلی متر است 51این قفسه قابلیت تنظیم ارتفاع را دارد و ضخامت هر طبقه. 

  کیلوگرم می باشد 01ظرفیت بار در هر طبقه. 

  کیلوگرم می باشد. 081ظرفیت کل بار  

  301در ابعادx 801 x 0851 .میلی متر 

 TT-03 چرخ دستی ) ترولی (  مدل

 .چرخ دستی)ترولی) قابل حمل جهت جا به جایی و نگهداری قطعات

 :831ابعادx001x371 میلی متر. 

 :میلی متر 031-811تنظیم ارتفاع قفسه ها. 

 :کیلوگرم 011ظرفیت بار 

  :عدد  0تعداد قفسه ها 

  PS-07 COMFORTمیز متحرک مدل

  میز متحرک و قابل حمل و نقل

  ترمز است 0میلی متری و  75چرخ  3دارای. 

 :میلی متر 051-051قابلیت تنظیم ارتفاع تا. 

  :505ابعادx701x051-051 میلی متر. 

 :کیلوگرم. 011ظرفیت بار 


