
Tegenwoordig staan er steeds vaker complete productielijnen met elk hun eigen afzui-
ging. Maar stel u zelf de vraag, hoe vaak komt het wel niet voor dat een product nog 
net even een nabehandeling nodig heeft? Of dat er geen seriematige producten wor-
den gemaakt? Een klant specifiek product bijvoorbeeld?  
 
Onze schuurtafel heeft een eigen geïntegreerde afzuiging met filter. Daarnaast is deze 
uitgerust met een speciaal plenum, hierdoor is deze geluidsarmer en is er een goede 
recirculatie van lucht, waardoor er nog efficiënter en gerichter wordt afgezogen. 
 
De schuurtafel kan verder worden uitgebreid met een zogenaamde Toolbox! Op deze 
geïntegreerde Toolbox sluit u uw handgereedschap aan waardoor deze wordt voorzien 
van stroom en/of lucht, maar ook nog direct wordt afgezogen. Om energie te bespa-
ren zal de Toolbox direct uitgaan wanneer u stopt met de bewerking. 
 
Waarschijnlijk wilt u uw gereedschap en verbruiksmiddelen direct ergens kwijt, het is 
dan ook mogelijk uw eigen schap te creëren. 
 
Door toepassing van hoogwaardige filtermaterialen en HR-afzuigventilatoren zijn er 
tafels ontstaan, die qua stofuitstoot en geluidsniveau de werkomgeving aanzienlijk 
verbeteren en uiteraard voldoen aan de wettelijke normen. 

Industriële schuurtafel 

Veilig en schoon werken, dat willen we toch altijd? 



Standaard 
 

• Speciaal werkblad om beschadigingen aan uw product te voorkomen. 
• Uitblaasplenum met geoptimaliseerde luchtrecirculatie om opstijgen van stof 

tegen te gaan. 
• Additionele randafzuiging zodat stof, wat rondom het werkblad vrij komt,   

opgevangen kan worden. 
• Ingebouwd perslucht gereinigd filter, welke gedurende het proces roteert om 

een ideale filterbelasting te verkrijgen. 
• Afvoer van stof doormiddel van makkelijk te legen lades. 
• Hoog rendement ventilator met een laag toerental, zodat geluid tot een      

minimum wordt terug gebracht. 
 

Optioneel 
 

• Enkele of zelfs dubbele Toolbox ten behoeve van uw handgereedschap. 
• Keuze uit normale TL-verlichting of professionele LED-armaturen met zeer  

weinig schaduwvorming voor een duidelijk zicht op uw product. 
• Verschillende accessoires om gereedschap en verbruiksmiddelen op te ruimen. 
• De schuurtafel kan worden voorzien van een verrijdbaar onderstel, zodat deze 

flexibel in de ruimte te positioneren is. 
• Bij de STA-250E en STA-300E kan een frequentieregelaar worden toegepast om 

de luchtcapaciteit naar wens af te stellen. 

Schuurtafel type STA 

Technische specificaties   

Type STA-150E STA-200E STA-250E STA-300E 

L1 (mm) 1.500 2.000 2.500 3.000 

L2 (mm) 2.575 3.075 3.575 4.075 

H1 (mm) 920 920 920 920 

H2 (mm) 2.165 2.165 2.165 2.165 

K (mm) 335 335 335 335 

B1 (mm) 950 950 950 950 

B2 (mm) 1.180 1.180 1.180 1.180 

Vermogen (kW) 1,5 1,5 3,0 3,0 

Filteroppervlak (m2) 18,2 25,2 32,2 39,2 

Luchtcapaciteit (m3/uur) 2.800 2.800 4.100 4.100 

Geluid (dB(A)) 70 70 75 75 

Verschillen in uitvoering, technische aanpassingen en kwalitatieve verbeteringen voorbehouden 
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