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De toepassing van laden in werktafels en kasten zorgt voor een goed overzicht en een gemakkelijke bereikbaarheid
van de op te bergen producten.
De Tandembox antaro lade is een zelfsluitende volledig uittrekbare dubbelwandige metalen lade met verborgen
geleiders en een vederlichte loop. Ladezijden in RAL 9006 witaluminium, zijdewit, terrazwart of roestvast staal.
Bodem met antislipinleg.

Lade systeem Tandembox
laag model
voor kastromp breed 446/450 en 600/629 mm
inw. breed 367/371 en 521/550 mm
inw. diep 475 mm
fronthoogte 121 en 146 mm

Lade systeem Tandembox
hoog model
voor kastromp breed 446/450 en 600/629 mm
inw. breed 367/371 en 521/550 mm
inw. diep 475 mm
fronthoogte 246, 271 en 371 mm

Om de beschikbare ruimte in de laden optimaal te benutten is het aan te raden deze te voorzien van vakverdelingen.
Deze inzetten kunnen op elke willekeurige plaats in de lade gezet worden. Ze worden tussen het voor- en achterstuk
geklemd. De inzetten bestaan uit lengteverdelers en verdeelschotten, samengebracht door middel van een kopverbinding. De lengteverdelers uitgevoerd in roestvast staal, de verdeelschotten en kopverbindingen in kunststof RAL
7037 grijs. Afmetingen: diep 465 mm, hoog 64 mm.
Er is een groot aantal standaardinzetten voor de laden beschikbaar. De juiste keuze hangt ondermeer af van de
afmetingen van de laden en wat er in opgeborgen zal worden. Onderstaand enkele van de meest gebruikte modellen.

Inzet type nr. 41.0614 (A) Inzet type nr. 41.0613 (B) Inzet type nr. 41.0616 (C) Inzet type nr. 41.0615 (D)
Breed 105 mm
Breed 105 mm
Breed 291 mm
Breed 202 mm
Met 1 verdeelschotje
88 mm

Met 1 schaal 88 mm en
1 schaal 352 mm

Greeploze laden openen met de +tip-on+ mechanische
openingsondersteuning moeiteloos en gemakkelijk.
Licht aandrukken van het front volstaat. Dat kan op
elke plaats van de lade.

Met 1 verdeelschotje 88
mm en 1 verdeelschotje
176 mm

Met 2 verdeelschotjes 88
mm

De elektrische openingsondersteuning voor greeploze laden. Het volstaat het front aan te duwen en de lade opent
zich vanzelf. De basis van +servo-drive+ is een elektrische
aansturing die de openingsimpuls geeft.

