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Flex4Work 

Het flexibele constructie systeem voor hoogte verstelbare tafels 

 

De oorsprong 

De grondgedachte bij de ontwikkeling van Flex4Work was om een systeem te creëren dat variabiliteit combineert 

met een tijdloos design en een attractieve prijs-kwaliteitsverhouding. 

 

Het resultaat 

Flex4Work – het hoogte verstelbare tafel programma met 2 buis profielen in elk 5 variaties met dezelfde opties: 

Flex4Ratch de instap variant met rasterverstelling, geen gereedschap benodigd 

Flex4Clip instelbaar door middel van schroefklem  

Flex4Crank hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger 

Flex4Motor1 motorisch verstelbare tweedelige telescopische hefzuil 

Flex4Motor2 motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil 

 

Speciale eigenschappen 

 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 

Flex4Rast naar Flex4Motor2) mogelijk 

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

en dezelfde voetenliggers – daardoor minimale voorraad 
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Opties voor alle frame variaties 
 

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 en hoogglans chroom op aanvraag) 

 

Verdere opties 

 alle systemen zijn verkrijgbaar met T-voet of C-voet 

 de gemotoriseerde systemen Flex4Motor1 en Flex4Motor2 kunnen tot 6 stuks synchroon ingezet worden 

 klant specifieke bevestigingsmogelijkheden op de zuilen kunnen gerealiseerd worden 
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Rechthoek profiel (E) 
Technische data 
 

Tweedelige hefzuil 
 

Buitenprofiel 
 

90 x 60 x 2,0 mm 

Binnenprofiel 
 

80 x 50 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 
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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 
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Flex4Ratch 
Het basis type met rasterverstelling - geen gereedschap benodigd 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 575 mm 
 

Maximale slag 140 mm 
 

 

 

 

Flex4Clip 
Instelbaar door middel van schroefklem 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 575 mm 
 

Maximale slag 230 mm 
 

 

 

 

Flex4Crank 
Hoogte verstelling door middel van uittrekbare handslinger 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 575 mm 
 

Maximale slag 350 mm 
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Flex4Motor1 
Motorisch verstelbare tweedelige telescopische hefzuil 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 630 mm 
 

Maximale slag 500 mm 
 

Hefsnelheid 
 

40 mm/sec 

Hefkracht 
 

800 N 

 

 

 

Flex4Motor2 
Motorisch verstelbare driedelige telescopische hefzuil 
 
Technische data 
 

Inbouwhoogte 575 mm 
 

Maximale slag 660 mm 
 

Hefsnelheid 
 

40 mm/sec 

Hefkracht 
 

800 N 
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Flex4Work Accessoires 

Accessoires voor alle types 

 

 

Voeten T-voet variant 

Bladdrager T-voet variant Bladdrager C-voet variant 

Voeten C-voet variant 

Horizontale, klapbare kabelgoot 

Zeskant assen 

Uittrekbare handslinger 
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Accessoires voor Flex4Motor1 en Flex4Motor2 

 

Besturingen 
  

 Kabels 

 Besturing COMPACT-eco-X  Besturing SMART-eco 

 Netkabel: EU, UK, CH, DK Cascadekabel ‘1500’:                                           

Voor het verbinden van besturingen om 6 zuilen 

synchroon aan te sturen. 

 Bedieningen 

 Bediening op/neer 

 HSM-OD-2-LD 

Bediening op/neer met display en m4 x memory 

HSU-MDF-4M2-LD 

Levering in zwart of grijs 
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Contact 

 

 

 

 

 

A&E Trading b.v. 

Lorentzpark 13 

9351 VJ Leek 

T 0594 58 11 58 

F 0594 58 11 68 

I  www.aetrading.nl 

E info@aetrading.nl 

BTW NL808938605 B01 

KvK Groningen 02070188 
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