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B e n c h - F l e x 4 W o r k  

Het flexibele constructie systeem voor hoogte verstelbare tafels 
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Gebruiksvoorwaarden 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van A&E Trading b.v. producten voor een specifieke 
toepassing. A&E Trading b.v. besteedt veel zorg in het verstrekken van accurate en up-to-date informatie over haar producten. 
Echter, als gevolg van voortdurende ontwikkeling ter verbetering van haar producten, kunnen A&E Trading b.v. producten 
onderworpen zijn aan wijzigingen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom, kan A&E Trading b.v. niet 
instaan voor de juiste en actuele status van deze informatie over haar producten. Hoewel A&E Trading b.v. zich inspant om 
redenen zoals hierboven vermeld, kan zij de beschikbaarheid van een bepaald product niet waarborgen. Daarom behoudt A&E 
Trading b.v.  zich het recht voor om te stoppen met de verkoop van een product, geplaatst op zijn website of in haar catalogi of 
ander schriftelijk materiaal opgesteld door A&E Trading b.v. 

A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire 

aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd in Leek. Wij zijn 

trots de gehele Benelux te kunnen bedienen met oplossingen, advies en maatwerk. Door 

de jaren heen is A&E Trading b.v. een begrip geworden en vormt  de schakel in de keten 

tussen fabrikant en producent. 

 

Speerpunten van onze organisatie zijn: 

 Oplossingsgerichtheid 

 Meedenken met de klant 

 Advies en deskundigheid 

 Hoge kwaliteit 

 Goede after sales en service 

 Breed assortiment 

 

Het assortiment is zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd. Door onze ruime ervaring 

en uitstekende samenwerking met toeleveranciers zijn wij in staat om technisch 

hoogwaardige producten te leveren. 
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Bench 
Ervaar meer flexibiliteit met het bench-programma 

 

De oorsprong 

Het bench-programma is ontwikkelt vanuit de context van het Flex4Work systeem. De bench is een 2-persoons-

werkplek met twee onafhankelijke hoogte verstelbare werkplekken. Evenals het Flex4Work systeem zijn er 

vierkante en rechthoekige profielen beschikbaar. In het programma zijn de volgende varianten verkrijgbaar: 

 

Bench-Flex4Crank hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger 

Bench-Flex4Motor2 motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil 

 

Speciale eigenschappen 

 er zijn twee verschillende dwarsverbindingen beschikbaar: 

- een high-end kabelgoot met afdekplaten en aluminium borstels 

- een kosten vriendelijk verbindingsprofiel welke zonder gereedschappen te monteren is 

 alle systemen zijn zonder dwarstraverse voor een maximale beenruimte en ruimte voor ladeblok 

 alle telescopische hefzuilen hebben hetzelfde gatenpatroon, daardoor is een latere upgrade (bijvoorbeeld van 

Bench-Flex4Crank naar Bench-Flex4Motor2) mogelijk 

 alle systemen met rechthoekige en vierkante buis profielen kunnen gebruik maken van hetzelfde topframe – 

daardoor minimale voorraad 
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Leveromvang 
Een bench frame bestaat uit de volgende standaard onderdelen: 

1. 1 zij-frame links en 1 zij-frame rechts (compleet gemonteerd) 

2. 2 bladdragerframes 

3. 1 kabelgoot 

4. Verscheidene onderdelen afhankelijk van type (Bench-Flex4Crank of Bench-Flex4Motor2) 

Doordat de zij-frames al compleet gemonteerd geleverd worden is verdere montage eenvoudig uit te voeren. 

 

 

 

 
 

 

 

Modelgrootte 

Standaard tafelbreedtes: 800, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm 

Standaard tafeldieptes: 800, 900, 1000 mm 

(andere afmetingen op aanvraag) 

 

Oppervlakte 

Alle systemen zijn compleet ge-poedercoat verkrijgbaar in de volgende kleuren: 

RAL 9005 zwart, RAL 9006 lichtgrijs, RAL9010 wit, RAL7021 antraciet) 

(andere keuren op aanvraag) 

 

Verdere opties 

 de variant Bench-Flex4Motor2 is beschikbaar met of zonder anti-collision sensor 

ATTENTIE: De anti-collision protectie is geen persoonsbeveiliging en mag ook absoluut niet zo worden 

geclassificeerd! 

 klant specifieke bevestigingsmogelijkheden op de zuilen kunnen gerealiseerd worden 

 keuze tussen zwarte of witte afdekkap 
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Rechthoek profiel (E) 

Technische data 
 

Tweedelige hefzuil 
 

Buitenprofiel 
 

100 x 70 x 2,0 mm 

Binnenprofiel 
 

90 x 60 x 2,0 mm 

Driedelige hefzuil 

Buitenprofiel 
 

100 x 70 x 2,0 mm 

Middelprofiel 
 

90 x 60 x 2,0 mm 

Binnenprofiel 
 

80 x 50 x 2,0 mm 

 

  

Doornede rechthoekig profiel 
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Vierkant profiel (S) 
Technische data 
 

Tweedelige hefzuil 
 

Buitenprofiel 
 

70 x 70 x 1,8 mm 

Binnenprofiel 
 

61,5 x 61,5 x 1,8 mm 

Driedelige hefzuil 

Buitenprofiel 
 

70 x 70 x 1,8 mm 

Middelprofiel 
 

61,5 x 61,5 x 1,8 mm 

Binnenprofiel 
 

53 x 53 x 1,8 mm 

  
  

Doornede vierkant profiel 
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Bench-Flex4Crank 
Hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 625 mm (voor compleet frame, exclusief tafelblad) 
 

Maximale slag 350 mm 
 

Bench-Flex4Motor2 
Motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 625 mm (voor compleet frame, exclusief tafelblad) 
 

Maximale slag 660 mm 
 

Hefsnelheid 
 

38 mm/sec 

Hefkracht (dynamisch) 
 

800 N 
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Bench Accessoires 

Accessoires voor alle types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires voor Bench-Flex4Crank 

 

 

 

 

Bladdragerframe voor standaard 

bladbreedtes van 800 mm tot 2000 mm 

Zeskant assen voor standaard tafelbreedtes 

van 800 mm to 2000 mm 

Uittrekbare handslinger voor standaard bladdieptes 

van 800 mm tot 1000 mm 

Kabelgoot voor standaard bladbreedtes 

van 800 mm tot 2000 mm 

Verbindingsprofiel 
High-end kabelgoot 
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Accessoires voor Bench-Flex4Motor2 

 

Besturingen 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningen 

 

SMART-eco-2 COMPACT-eco-2 

TOUCHbasic DN 

2 knoppen 

Zeer compact 

 

TOUCHbasic IL 

Eenvoudig te monteren in het 

blad 

2 knoppen 

TOUCHinlay 

Eenvoudig te monteren in het blad 

2 knoppen 

Met display voor hoogte uitlezing 

2 memoryposities 

HSM-OD-2-LD 

2 knoppen 

Zeer compact 

HSU-MDF-4M2-LDS 

Bediening voor onder het 

tafelblad 

2 knoppen 

Met display voor hoogte uitlezing 

4 memoryposities 

TOUCHfx 

Bediening voor onder het 

tafelblad 

2 knoppen 

Met display voor hoogte uitlezing 

4 memoryposities 
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Contact 

 

 

 

 

 

A&E Trading b.v. 

Lorentzpark 13 

9351 VJ Leek 

T 0594 58 11 58 

I  www.aetrading.nl 

E sales@aetrading.nl 

BTW NL808938605 B01 

KvK Groningen 02070188 

 

 

 

 

http://www.aetrading.nl/
mailto:sales@aetrading.nl
https://www.facebook.com/AE-Trading-bv-507671105972931/
https://www.linkedin.com/company/a&e-trading-b-v-?trk=NUS-body-company-name
https://twitter.com/AETrading
https://www.youtube.com/user/AETradingbv

