
 

 

 

 )עם או בלי ידיות(  כחולכסא עבודה אנטי סטטי 

 50302002 - גובה רגיל –ט "מק
 50302012 - )ידיות( –ט "מק
 
 
 תאור כללי: (א

 גובה הגב וזוויתו.מגובה כללי לחוד  כיוונן. עובד, בעל מנגנון לכוונון גבכיסא  

 וסוג בסיס. כיסא עילית במגוון משענות ידיים וגדלים שונים של משענת גב,סוג גלגלים 

 
  מידות כלליות: (ב

 .)הכי נמוך( מ"מ 445גובה מאמצע המושב עד לרצפה  .1

 מ"מ. 490רוחב המושב  .2

 מ"מ. 455עומק המושב  .3

 
 שילדת הכיסא: (ג

  . אל העמוד המרכזי והבסיס גבהמושב וה אתהמחברת  כבושה שילדת פלדה 

 

 שינוי גובה ישיבה: (ד

)גז דחוס( ומאפשרת להנמיך או להגביה  צעות ידית המשחררת את נעילת הבוכנהבאמ מ"מ( 135)בטווח של  שליטה על גובה ישיבה

 ת הכיסא ע"י השענות על המושב או שחרורו.א

 

 בסיס: (ה

 זרועות. 5בסיס ניילון   .1

 סיבי זכוכית לשיריון המבנה. 33%הבסיס הוא מניילון בתוספת  .2

 מבלי  שהכיסא יפסיד משמישותו.  ייםדקה פעמ 1ק"ג לחץ סטטי במשך  ANSI/BIFMA 1134עומד בתקן אמריקאי  .3

 

 בוכנה: (ו

 מ"מ. 135בוכנת גז , מהלך  .1

 כיסוי טלסקופי תלת שלבי לבוכנה. .2

 

 גלגלים: (ז

 מ"מ. 11מ"מ עם פין מרכזי  בקוטר  50בקוטר  DOUBLE WHEELגלגלים מסוג  5 .1

   ANSI/BIFMAX15.1  1993הגלגלים מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי  .2

 

 :משענות ידיים (ח

 מ"מ. 70משענות ידיים אופציונאליות קבועות או מתכווננות במשיכה קלה כלפי מעלה ,לאורך מסלול בן 

  מ"מ 200ידיות קבועות פתוחות בגובה מהמושב 

  מ"מ 220קבועות סגורות בגובה מהמושב 

  215ידיות קבועות פתוחות בגובה מהמושב  

 
 ריפוד: (ט

מגוון רחב של בדי ריפוד בהרכבים שונים של פוליאוליפין אקרילן, פוליאסטר וכותנה. העומדים בתקני:  ישראל )מתיחה(   .1

. ואחרים, כל בד נבדק ועומד בתקנים אחרים -2ו 1דרגות    BS EN 1021, )דליקות( ISO 105 B02, )יציבות הצבע( 823/13

 לפי סוגו. 

 אורטני מהאיכות הגבוהה ביותר.הגב והמושב מרופדים בספוג פולי .2

 
 : ותפקודו מבנה הגב (י

 סמ'.  50גובה X  42רוחב  :מסוגננותאו בבליטות  גב בריפוד חלק .1

 צורה ארגונומית התומכת בגוף המשתמש בכל תנוחה.לכל הגבים  .2

 מרופד על גבי קרש פלסטיק יצוק בתוספת קליפה חיצונית פלסטיק  מעוצבת. .3

 ת אינסרטים מתכתיים מוחדרים בכבישה.חיבור למנגנוני הכיסא באמצעו .4

 נעילת הגב בכל זווית רצויה באמצעות ידית מיוחדת .5

 מעלות 20הטיה מרבית של הגב  . .6

 מ"מ( על ידי משיכה קלה כלפי מעלה, ללא צורך בידית או כפתור. 60הרמת הגב ) .7

 

 מחשה בלבד !תמונות לה



 

 

 

 מבנה המושב: (יא

 צורה ארגונומית התומכת בגוף המשתמש בכל תנוחה. .1

 בעירה )אופציונלים(.ספוגים עם מעקב  .2

 מ"מ. 12בנוי ומרופד על גבי עץ, חזק במיוחד, בעובי  .3

 המושב מוגן מלמטה ע"י קליפת פלסטיק מעוצבת. .4

 חיבור המושב למנגנון הכיסא באמצעות אינסרטים מתכתיים המוחדרים אל תוך העצים  בכבישה. .5

 
 אנטיסטטיות: (יב

 עד לרצפה. הכיסאות נבדקים אחד אחד.חלקי הכיסא מחווטים כך שמתאפשרת הולכה חשמלית מהגב  

 
 :מוליכות אנטי סטטית של היח' (יג

 חלקי הכיסא מחווטים כך שמתאפשרת הולכה חשמלית מהגב עד לרצפה. הכיסאות נבדקים אחד אחד.  

 .10^7-10^9מוליכות חשמלית של מושב וגב )שטח בדים( בדיקת יצרן :  

 


