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Bocube-Alu
Geschikt voor extreme
omstandigheden.
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gerenommeerde partner in standaard-en maatwerkoplossingen in behuizingen en

In Nederland hebben we twee projecten aan ons leveringsprogramma toegevoegd:

Redactie
Harms Jansen

in begin 2021 deze oplossingen in Nederland te kunnen aanbieden.

Contactpersoon
Brigitte Jansen
Ontwerp en realisatie
Buro JohnnyGo! - Rheden
Drukwerk
Loor drukkerij - Varsseveld

Managing director

Havenstraat 100
Postbus 297, 7000 AG DOETINCHEM
T +31 (0)314 368 368
verkoop@pmnl.eu
www.phoenixmecano.nl
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Bocube-Alu met schroeven
Bocube-Alu nieuwe normen gesteld op het gebied van aluminium

Bocube-Alu is sterk in de integratie van touchscreens / displays of
beschermt zelfs de meest complexe bedrading tussen het deksel
en de sokkel tegen beschadiging

van onze behuizingen aangepast naar een minder complexe
conventioneel met vier schroeven op het onderste deel van
modelnaam BA-S in alle productdocumenten voor Bocube-Alu.

Met BA… SV

BA-S

• Scharnier
• 2 dekselschroeven
• Scharnierende schroefdeksel

• Scharnier
• Snelsluiting

• 4 dekselschroeven



Standaard
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en duurzaamheid

apparaten en lampen in huis kunt dimmen en/of aan en uit kunt
schakelen.
wereld bereikbaar is. Voor de presentatie hebben de studenten van
een doorzichtig deksel.

in behuizingen geplaatst om waterschade te voorkomen.



Solarboat HAN
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Voor wie is Hero Balancer?

Hoe werkt Hero Balancer?
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• Scholen
• Kantoren
• Showrooms
• Wonen & zorg
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RMS

•
•

het montagegereedschap eenvoudig in de behuizing kan worden



System wordt gecompleteerd door diverse accessoires:

behuizingsafmetingen
• Montagerails

bevestigd en worden vastgezet.
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draagarmsysteem
RVS besturingskast C450 en draagarmsysteem
‘GTH easy’ als totaaloplossing

ligt de focus op verpakkingsmachines en de voedingsmiddelenen drankenindustrie.

oppervlaktekwaliteit en is door de hoogwaardige greepvarianten
en de keuze tussen verschillende behuizingsmaten het optimale
bedieningshuis voor uw toepassingen.

Voor de stabiliteit van de bedieningsbehuizing is een



•
• Verschillende handgreepontwerpen
•
•
•
•
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met dure doe-het-zelfoplossingen.
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systeemtechnologie:

deze sectoren in de toekomst nog beter aanspreken met haar

productgamma nu optimaal uitgebreid.





•
•
•
• Vermindering van de “randen” en gaten in het systeem
en minder dode ruimtes
•
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maakt indruk met verbeterde
functionaliteit en bruikbaarheid

installatiebouw en in productievestigingen op het gebied

gemaakt en dus beter worden aangepast aan de behoeften
van de betreffende operator.

op de gewenste hoogte instellen.
Bovendien kan de bedieningsbehuizing uit krappe
werkruimtes worden weggezwenkt.

B.V. is gespecialiseerd in maken van rolinspectiesystemen voor

van aangekochte systemen.

Mecano ook de besturings- / complete systemen te assembleren
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Nieuwe productlijnen
voor foutloos verpakken en orderpicken.
in installatieprocessen om een
foutloze montage van machines of
machineonderdelen te garanderen.

initieert of in geval van een fout het proces
stopt en/of een signaal afgeeft .

complexiteit die voortvloeit uit individuele

materiaal en een bevestigingsfunctie
niet eenvoudig om een passende oplossing
te vinden.
zich verder tot een sensorsysteem.

Machines die gebruikt worden in extreme
en landbouwtoepassingen voldoen aan deze
trekkrachten in een compacte maar robuuste

techniek waardoor ze constant onder de
kunnen presteren.
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