
Professionele ergonomische  
ontwerpen die tastbare voordelen 
naar productieomgevingen brengen

Productieprocessen vragen om efficiënte digitale workflows. En belangrijker 
nog: werknemers moeten comfortabel kunnen werken. Onze in de hoogte 
verstelbare oplossingen houden werknemers in beweging. Onze 
monitorarmen en mobiele trolleys brengen informatie naar elke locatie waar 
die maar nodig is. Zo kunnen je teamleden het beste uit zichzelf halen en 
productief blijven in dynamische productieomgevingen.

STROOMLIJN PROCESSEN EN 

VERBETER HET COMFORT EN 

DE PRODUCTIVITEIT VAN 

HET PERSONEEEL



  Flexibele ontwerpen
•  Een open architectuur stelt u in staat om alle huidige en toekomstige computerap-

paratuur te kunnen gebruiken.

•  Geef medewerkers de vrijheid zelf te kiezen hoe ze werken: staand of zittend

•  Bevestig Schermen of toetsenborden rechtstreeks aan machines, vloeren of muren 
om toegang tot relevante informatie te bieden 

 Verbeterde productiviteit
•  Ergonomische, in de hoogte verstelbare ontwerpen verlichten rug- en nekpijn en 

dringen daarmee downtime en verzuim terug

•  Stel elektronische werkinstructies op elke gewenste locatie op om de 
nauwkeurigheid en productiviteit te verbeteren 

 Optimale betrouwbaarheid
•  Onze hoogwaardige producten hebben met succes de meest uitgebreide tests 

doorstaan, zoals een cyclustest van 10.000 bewegingen en tests bij vier keer de 
normale belasting; dit draagt bij aan maximale uptime

•  Gebruik op een verantwoorde manier uw IT en maak het anderen onmogelijk hier 
misbruik van te maken.

Neo-Flex™ Mobile MediaCenter 
LD (lichte toepassingen) 

24-190-085 zwart
VHD (zeer zware toepassingen) 

24-191-085 zwart
UHD (ultrazware toepassingen) 

24-192-085 zwart
Set cameraplanken 97-491-085

Neo-Flex LCD-trolley
24-206-214 twee tinten grijs

Neo-Flex laptoptrolley
24-205-214 twee tinten grijs

Neo-Flex WideView WorkSpace
Dual LCD 

24-194-055 twee tinten grijs

WorkFit™-C
LCD LD (lichte toepassingen)  

24-215-085 zwart
LCD HD (zware toepassingen) 

24-216-085 zwart
Twee schermen 24-214-085 zwart

StyleView™ 42-reeks 
De afbeelding tot een versie met 

draaimechanisme voor LCD-schermen
Gevoed door een SLA- of LiFe-batterij

LX toetsenbordarm voor  
wandbevestiging 

45-246-026 geborsteld aluminium 
 Zit-sta 45-354-026  

geborsteld aluminium 

LX zit-sta muurarm 
45-353-026 geborsteld aluminium

 HD 45-383-026 geborsteld aluminium 

Interactieve arm
HD 45-296-026 geborsteld aluminium

VHD 45-304-026 geborsteld aluminium

LX HD muurbevestiging 
Draaiarm 45-268-026  
geborsteld aluminium

Draaimechanisme 45-269-009 zwart

100 Series draaimechanismen
Eén scherm 47-092-800 grijs/zwart

Twee schermen 47-093-800 grijs/zwart

200 Series Combo Arm 
45-230-216 wit

45-230-200 zwart

400 Series Wall Mount LCD Arm  
45-007-099 grijs
45-007-085 zwart
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StyleView zit-sta verticale lift    
Patiëntenkamer 61-080-062 wit  

Patiëntenkamer 61-080-085 zwart  
Drukbezochte gebieden 61-081-062 wit 

Drukbezochte gebieden   
61-081-085 zwart

CareFit™ Enclosure    
61-367-060 mat zwart

Oplaadtrolley YES35    
YES35-TAB-2

StyleView zit-sta combinatiearm
Combinatiearm met werkblad: 

45-260-026 geborsteld aluminium
Combinatiearm: 

45-266-026 zwart, alleen hoofdeenheid, 
geborsteld aluminium

Uitbreidingsarm:
45-261-026 geborsteld aluminium

StyleView zit-sta combinatiesysteem
Combinatiesysteem met werkblad: 

45-270-026 Combinatiearm, middel-
grote CPU-houder en wandrails, 

geborsteld aluminium 
45-272-026 Combinatiearm, kleine 

CPU-houder en wandrails, geborsteld 
aluminium

Combinatiesysteem: 
45-271-026 Combinatiearm, middelgrote 

CPU-houder en wandrails, geborsteld 
aluminium

45-273-026 Combinatiearm, kleine 
CPU-houder en wandrails, geborsteld 

aluminium

Onze professionele oplossingen dragen bij 
aan tijdsbesparing en een optimale benutting 
van de werkvloer. Hiermee kun je binnen 
magazijnen en back-officeomgevingen flexibele 
werkomgevingen inrichten die de efficiëntie,  
het welzijn en de productiviteit van het personeel 
Verbeteren.
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Raadpleeg ons complete assortiment op ergotron.com

Download meer informatie op ergotron.com
EMEA Sales:
Amersfoort / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 16.11.2022
De inhoud van dit document kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.
De apparatuur van Ergotron is niet bestemd voor het behandelen, genezen, terugdringen of voorkomen van enige aandoening.
Ga voor octrooigegevens naar www.ergotron.com/patents


