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Productnummer 
 • Wallom2 verrijdbare lift - zwart (RAL 9005)  10080251 

Flexibele en gemakkelijk te manoeuvreren liftoplossing voor 
CTOUCH-beeldschermen

Bevestigingssysteem 
 • Elektrisch liftsysteem van Linak®

 • Vloerstandaard: 4 TENTE-wielen, waarvan 2 met rem

 • Kleur lift: Aluminium, zwart

 • Max. gewicht: 150 kg

 • Netspanning 240 V AC, 50 Hz

Kenmerken 
 • Hoogteverstelling: Elektrisch

 • Bedieningspaneel: Omhoog en omlaag 
3 programmeerbare knoppen om uw  
voorkeurswerkhoogte in te stellen

 • Hefsnelheid: 15 mm/s - van beneden naar boven in 25 sec.

 • Afsluitbare opbergruimte aan de achterzijde: 150 mm (d) 190 
mm (b) x 240 mm (h)

 • Vesa-afmetingen: 
400 mm (b) x 400 mm (h) 
600 mm (b) x 400 mm (h)

Optionele accessoires 
 • De extensiebeugel om het beeldscherm nog  

230 mm extra te kunnen verhogen of verlagen  
(zie nr. 1) 10080256
(opmerking: alleen beschikbaar voor de 55”, 65” en 75”)

 • Duwstang voor gemakkelijk manoeuvreren  
(zie nr. 2) 10080255

 • Hoge plank voor notebook/tablet:  
400 mm (l) x 300 mm (b), max 5 kg (zie nr. 5) 10080261

 • Onderplaat voor desktop-pc:  
400 mm (l) x 200 mm (d) x 450 mm (h), max 5 kg  
(zie afb. 3) 10080258

 • Pennenbakje: 50 mm (d) x 500 mm (b) (zie nr. 4) 10080257

 • Antibotsingsmodule 10080264

Kwaliteit en veiligheid
 • TUV-certificaat 

Garantie
 • 5 jaar garantie op basis van carry-in (beperkte garantie op 

wielen)

Logistieke afmetingen
 • Afmetingen doos (mm):  1200 (b) x 700 (d) x 320 (h) - 50 kg 

 • EAN  8719481480011

Over de Wallom2-lift
De Wallom2 heeft een hoogwaardig solide hefsysteem met 
een lineaire actuator van LINAK®.

 • Soepel en geluidloos hefsysteem

 • Robuust en sterk ontwerp

 • Levensduur lift (cyclus omhoog en omlaag): 10.000

Over de Wallom2-zwenkwielen:
CTOUCH weet dat een verrijdbare lift gemakkelijk 
te manoeuvreren moet zijn. Dus kozen we voor de 
toonaangevende zwenkwielen van TENTE®, een van 's 
werelds beste fabrikanten van wielen en zwenkwielen. 
De zwenkwielen, waarvan er twee zijn voorzien van een 
wielrem:

 • zijn gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal

 • draaien en rollen soepel, bijna geluidloos

 • laten geen markeringen achter tijdens verplaatsing

 • zijn beschermd tegen corrosie, zodat ze lang meegaan
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Aan dit gegevensblad kunnen geen rechten worden ontleend. Productspecificaties en gegevens van dit product kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd ter verbetering van de betrouwbaarheid, de werking, het ontwerp of anderszins. Alle rechten voorbehouden.
CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectieve logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. 13
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Vesa (mm): W x H
400 x 400  
600 x 400 

# Optionele accessoires

Beeldschermconfiguraties 
Hoogteposities Wallom2 verrijdbare lift

Kijk op www.ctouch.eu voor meer informatie.

Standaardbeugel Met optionele extensiebeugel

onderste beeldscherm in 
laagste positie

bovenste beeldscherm in 
hoogste positie

onderste beeldscherm in 
laagste positie

bovenste beeldscherm in 
hoogste positie*

55 INCH 704 1985 474 2215

65 INCH 650 2052 420 2282

70 INCH 713 2181 483 2411

75 INCH 591 2119 361 2349

86 INCH 537 2215 N.V.T. N.V.T.


