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Budget & Budget-Mini 

Art 79392: med stickkontakt (230 V). 
Chassie i rostfritt stål, och 
bordsskiva i polyetenplast.  

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är elektriskt höj o sänkbart. 
Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen  klarar allt 
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.  
 
Limbo Budget finns även i en mini-variant i måtten 600x450 mm. (Art 79393) 

TEKNISKA DATA LIMBO Budget 
 
Tillverkat i Sverige. 

Stabilt chassi av rostfritt stål. 

Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med nätström 230 V.  

Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard. 

Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314). 

På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm. 

Mått: 800x650x570-970 mm. 

Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g). 

Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg. 

Spolbart IP:X5. 

CE-godkänt. 
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Delux 

Art 79391: med batteridrift (24 V). 
Chassie i rostfritt stål, och 
bordsskiva i polyetenplast.  

Limbo är ett spolbart och rullbart arbetsbord som är höj o sänkbart med batteridrift. 
Bordet är flexibelt och passar för många arbetsuppgifter. Den starka konstruktionen  klarar allt 
i från mixermaskiner till stora skärmaskiner. Rätt arbetshöjd avlastar axlar, nacke och rygg.  

TEKNISKA DATA LIMBO Delux 
 
Tillverkat i Sverige. 

Stabilt chassi av rostfritt stål. 

Teleskopben i aluminium, justerbart i höjd 400 mm, med batteridrift 24V. 

Laddstation för 230V, och extra batteri ingår.  

Bordsskiva i polyetenplast 20 mm ingår som standard. 

Tillval: 1 mm slät skiva i rostfritt stål (art 79392b) Tillval: Vulstkant (art 79314). 

På 4 länkhjul, dia 100 mm, med broms. Tillval: Dia 125 mm. 

Mått: 800x650x570-970 mm. 

Tillval: GN-ram på höger eller vänster sida (art 79390g). 

Maximal belastning bordsskiva: 100 kg. Maximal belastning GN-ram: 15 kg. 

Spolbart IP:X5. 

CE-godkänt. 
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”Limbo in action” under Nord Gastro in Husum. 

Limbo för att få 
ugnen i korrekt 
arbetshöjd. 

Limbo Special 800x400 mm. Limbo Special för diskbackar. 

Delux 

Bilden innehåller art: 79391, 79392b, 79390g 


