
For at kunne hjælpe Dem bedst muligt, bedes De udfylde nedenstående skema:

Dato: ____ /____ 2020

Firmainformationer:

Firma: _______________________________________________________________________________ 

Kontaktperson: _______________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________

Postnr./By: ___________________________________________________________________________

Land: _______________________________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________  Evt. mobilnummer: _________________________

Email: _______________________________________________________________________________

Hjemmeside: ________________________________________________________________________

CVR nummer: ________________________

 

Drejer Deres forespørgsel sig om?: 

      Aktuatorer            Løftesøjler            Tilbehør 

Hvilken løftesøjle/aktuator tiltaler Dem?: _________________________________________________ 

(se under Produkter/Løftesøjler, Produkter/Aktuatorer eller Produkter/Tilbehør på www.movetec.dk)

Antal løftesøjler eller aktuatorer?: ________________________ stk.

Hvor/hvordan skal løftesøjlen/aktuatoren bruges?: 

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

Hvor mange kg skal løftesøjlen/aktuatoren kunne trykke/løfte?: _____________ kg

Hvilken slaglængde?: ________________________ mm

Hvilken hastighed?: _______________________ mm/s    

Har De krav til indbygningshøjden?:        Ja          Nej (Hvis nej, da standard indbygningshøjde) 

Hvis ja, ønsket indbygningshøjde: ________________________ mm
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Kabeludgang i løftesøjle: Skal kabeludgang være i          lille profil          stor profil    (se datablad)

Løftesøjlen leveres med 5mm standard top- og bundplader.   

Ønskes der i stedet 8mm monteringsplader (med udvendige frihuller)?:        Ja          Nej           

Skal Movetec montere montagepladerne?:        Ja          Nej
(hvis Ja, trækker vi de 5mm standard top-/bundplader fra)  

Skal løftesøjlen have safety nut/sikkerhedsmøtrik?:        Ja          Nej
OBS/ Hvis ja, kan der forekomme 6-7 ugers leveringstid.

Hvor tit skal løftesøjlen/aktuatoren køre?: _________________________ antal gange pr. dag

Hvor mange løftesøjler/aktuatorer skal køre synkront?: _______________________ stk. 

Skal De bruge en styring?:        Ja          Nej 

       Styring til 1 løftesøjle/aktuator/ motor

       Styring til 2 løftesøjler /aktuatorer /motorer

       Styring til 3 løftesøjler/aktuatorer/motorer

       Styring til 4 løftesøjler /aktuatorer /motorer

       - eller styring til flere løftesøjler /aktuatorer /motorer, antal?: ________________________ stk.  

Hvilken betjening?:

       Enkel op/ned betjening

       Fodpedal

       Betjening med memory og display

       Betjening med spiralkabel 

Specielle ønsker?:

Er der nogen specielle krav til løftesøjle- eller aktuatorsystemet?: ___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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