
AUTOMATISCHE KEUKENBLOKLIFT

TECHNISCHE INFORMATIE

De automatische keukenbloklift, Allegra, is een elektrisch 
uitschuifbare tafel die op deze manier een keukenblok uit uw  
meubel kan laten verschijnen. Maar Allegra beperkt zich niet enkel 
tot keukenblokken, met deze module kunt u allerhande meubelen 
automatiseren om zo tot een strak en geborgen interieur te komen. 
Allegra laat u volledig vrij in het ontwerpen van uw meubel.
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AFMETINGEN HEFTAFEL - KOERS

De heftafels kunnen volledig naar 
uw believen vervaardigd worden.

Deze kunnen vierkant 
of rechthoekig zijn.

De afmetingen zijn hierbij minimum 
500 mm en maximum 2000 mm.

De hoogte bedraagt in gesloten toestand  
725 mm en kan uiteraard nog door u  
verhoogd worden.

In uitgeschoven toestand bedraagt de  
totale hoogte 1375 mm.

De heftafel heeft dus een koers van 650 mm.

Het maximale gewicht dat getilt kan worden  
bedraagt 780 kg.



AFMETINGEN HEFTAFEL - KOERS AFMETINGEN OPBOUWTABLET

Rondom de heftafel komen bijvoorbeeld 
kastelementen. 
(zie voorbeeld onderaan deze pagina)

Daarom komt bovenaan op de hefmodule een tablet. 
Aan de zijkanten van deze tablet komen 4 veiligheidslatten 
zodat bij een sluiting van het element geen klemming van de 
handen of andere zaken kan voorkomen. Meer uitleg over 
deze veiligheidslatten vindt u op de volgende pagina.

De tablet dient altijd 50 mm groter te zijn dan de hefmodule en heeft een maximum breedte  
en/of lengte van 3000 mm.



KLEMBEVEILIGING

Het systeem bevat ook een elektrische stuurmodule,
die eventueel in het kastmeubel mag geplaatst worden.

De langere zijden aan de tablet kunnen maximaal 14 mm zijn, zodat de veiligheidlat
over de gehele onderkant kan werken. 

Het is noodzakelijk dat de veiligheidslat altijd gelijk komt met de voorkant van de tablet, 
zodat elke klemming kan gedetecteerd worden. Bij grotere diktes dient hier dus zeker 
rekening mee gehouden te worden.

De maximale dikte van deze zijde is dan 30 mm.

ingedrukt
De heftafel staat beneden (tegen de aanslag)

(OF hand / object zit geklemd)

in rust
De heftafel staat/gaat omhoog

Zoals eerder vermeld bevat het systeem
ook klembeveleiging.
 

Dit is een veiligheidslat (T-profiel dat op en
neer kan bewegen) die signaal doorgeeft
bij een klemming van de handen of andere
objecten.
Vervolgens stopt de tafel uiteraard direct te dalen.

De veiligheidslatten worden op elke zijde van de tablet bevestigd. Hiervoor dient een langere zijde voorzien  
te worden aan de uiteinden van de tablet. Deze dient minimaal 60 mm hoog te zien. (zie afbeelding)


