













































































































































































































































































































































	SPIS TREŚCI
	Stoły montażowe VERSO - str. 3-25
	Stół montażowy VERSO - str. 4
	Stół uchylny do rolet VERSO GLASS - str. 6
	Stół uchylny do montażu VERSO HS - str. 8
	Stół montażowo-uchylny VERSO L, L MOV - str. 10
	Stół montażowy VERSO PLUS - str. 12
	Stół obrotowo-uchylny VERSO ROLL - str. 14
	Stół do okuwania VERSO SDO - str. 16
	Stół do montażu uszczelek VERSO SMO - str. 18
	Stół montażowy ze stabilizacją i rolotokiem VERSO TIF - str. 20
	Stół montażowy-uchylny VERSO XL - str. 22
	Stół uchylny do rolet VERSO BLIND - str. 24

	Wózki na profile SOUL - str. 26-36
	Wózek na profile SOUL - str. 27
	Wózek na profile SOUL LIGHT - str. 29
	Wózek na profile SOUL TABLE - str. 31
	Wózek na profile SOUL XX, XL - str. 33
	Wózek na profile SOUL HEAVY - str. 35

	Wózki na dokumentacje, kuwety, uszczelki, okucia, ramki okienne TROCK - str. 37-47
	Wózek na dokumentacje, kuwety TROCK - str. 38
	Wózek na uszczelki TROCK GUM - str. 40
	Wózek na okucia TROCK XS, S - str. 42
	Wózek na okucia TROCK_TUBE - str. 44
	Wózek do transportu ramek okiennych TROCK GLASS - str. 46

	Wózki na listwy przyszybowe PERO - str. 48-54
	Wózek na listwy przyszybowe PERO - str. 49
	Wózek na listwy przyszybowe PERO XX, XY - str. 51
	Wózek na listwy przyszybowe PERO HI, HI PLUS - str. 53

	Wózki na ramy skrzydła, okna, drzwi, konstrukcje TRANS - str. 55-89
	Wózek na ramy skrzydła, okna, drzwi TRANS A - str. 56
	Wózek na ramy skrzydła, okna, drzwi TRANS B - str. 60
	Wózek na konstrukcje TRANS F - str. 66
	Wózek na konstrukcje TRANS M - str. 74
	Wózek na konstrukcje TRANS S - str. 76
	Wózek na konstrukcje TRANS X, XA - str. 82

	Wózki na szkło GUS - str. 90-98
	Wózek na szkło GUS - str. 91
	Wózek na szkło GUS XA - str. 93
	Wózek na szkło GUS XS, GUS XL - str. 95
	Wózek na szkło GUS HEAVY - str. 97

	URZĄDZENIA - str. 99-121
	Automatyczny magazyn - str. 100
	Podnośnik nożycowy + kontener na skrzydła drzwiowe BUFOR DRZWI - str. 102
	Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX - str. 104
	Stanowisko do wzrokowej kontroli szyb KONTROLA SZKLENIA - str. 106
	Element linii produkcyjnej OBROTNICA DRZWI - str. 108
	Element linii produkcyjnej PRZENOŚNIKI ROLKOWE - str. 110
	PRZENOŚNIK TAŚMOWY - str. 112
	Urządzenie do montażu drzwi na ościeżnicę SDS ASM - str. 114
	 Prasa do szklenia SDS - str. 116
	STÓŁ DO WKLEJANIA ŚWIETLIKÓW - str. 118
	STÓŁ NOŻYCOWY - str. 120

	Podajniki transportowe XTRANS - str. 122-132
	Podajnik transportowy XTRANS - str. 123
	Podajnik transportowy jezdny XTRANS-LIGHT - str. 125
	Podajnik transportowy XTRANS-XS - str. 127
	Podajnik transportowy uchylny XTRANS-XU - str. 129
	Podajnik transportowy obrotowo-jezdny XTRANS-HEAVY - str. 131

	Wózki pod palety PELET - str. 133-141
	Wózek pod stojaki PELET - str. 134
	Wózek pod palety PELET MINI - str. 136
	Wózek pod palety stalowe PELET MEDIUM - str. 138
	Wózek pod palety stalowe PELET MAXI - str. 140

	Wózki do transportu NANO - str. 142-144
	Wózek do transportu NANO HS - str. - 143

	Regały na profile, konstrukcje, okucia LOGIC - str. 145-159
	Regał na profile LOGIC - str. 146
	Regał na konstrukcje LOGIC ST - str. 148
	Regał obrotowy LOGIC ROL - str. 156
	Regał na okucia LOGIC RO - str. 158

	Stojaki do transportu szkła LUCO - str. 160-166
	Stojak do transportu szkła LUCO STD - str. 161
	Stojak do transportu szkła LUCO STL - str. 163
	Stojak do transportu szkła LUCO STX - str. 165


