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ideas

for you ...!

the best

innovations
for you ...!

Na een aantal jaren van onderzoek- en ontwikkeling,
zijn we er wéér in geslaagd, om een revolutionaire mijlpaal in de ultradunne aandrijftechniek in te stellen.
Alle controle- en functionele componenten zijn volledig
opnieuw ontworpen en met de reeds bekende voordelen van de ultradunne aandrijftechniek gecombineerd.
Het OCTO-Actuators concept werd voor het eerst op
de internationale beurs Interzum 2015 aan het publiek
werd geïntroduceerd.
Het winnen van de Interzum Award in de categorie „The
best of the best“ werd het potentieel reeds bevestigd
dat onze innovatieve aandrijftechnologie, in hun ontwikkeling van intensieve studies van natuurlijke bewegingen zijn opgenomen.

In tegenstelling tot de traditionele aandrijfsystemen zien
we volledig af van het gebruik van metalen hulpstukken
en verminderen aanzienlijk het gewicht en potentieel
magnetische veldzones in de slaapkamer.
Daarnaast bieden wij een zeer breed scala van nieuwe toepassingsmogelijkheden.Onze innovatieve kracht
komt in tal van patenten tot uiting.
De buitengewone geluidsarme aandrijvingen bieden
een gelijkmatige verstelling van het ligvlak in vrijwel elke
gewenste positie. Hierbij maken we gebruik van moderne materialen om voor maximale stabiliteit en functionaliteit te zorgen.

intelligent
material
and design
2005
interzum award:
intelligent
material & design
2009

De intelligente controlecomponenten ronden het door
ons ontwikkelde totaalsysteem op een zinvolle manier
af.
Ervaar de vele diverse mogelijkheden!

www.octo-actuators.de
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Flex

RAL 8019

„The ultra flat IntelliDrive“
OCTOFlex is ‚s werelds eerste centrale aandrijfeenheid
met soepele krachtoverbrengingselementen (FlexConnect), waarbij het verstellingsvermogen naar verschillende posities van het verstelbare meubel kan overbrengen.
De buitengewoon sterke OCTOFlex concept brengt de
kracht door verschillende verstelbare hendel op de positie waar het nodig is en zet deze efficiënt en rustig om in
een verstellingsbeweging van het meubelstuk.
Tot nu toe is de klant gebonden aan vaste breedtes van
de zware en onaangename gelaste metalen hulpstukken (bijvoorbeeld op het gebied van motorisch verstelbare lattenbodems) en moet de overeenkomstige metalen hulpstukken voor alle verschillende breedtes op
voorraad in huis hebben.

OCTOFlex geeft de klant een aandrijfconcept die
wereldwijd uniek is in zijn opbouw die voornamelijk in
onafhankelijke breedtes voor alle lattenbodems en boxspring bedbreedtes die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn kunnen worden gebruikt, overeenkomstig
het principe van „one size fits all“.

Flex Connect

Dit nieuwe concept opent nieuwe ontwerpopties voor
de klant en de vrijheid zelfstandig zijn product ongeacht
de breedte van de opgegeven montage van de fabrikant
te ontwikkelen.
Dit ultradunne ontwerp creëert aanzienlijke voordelen
voor de klant, de opbergruimte onder de lattenbodem
kan onbeperkt worden gebruikt.
In het algemeen zijn de gebruiksmogelijkheden van OCTOFlex in andere productgebieden, waar weinig ruimte
beschikbaar is en een maximale flexibiliteit in extreem
vermogen nodig is, overdraagbaar.

the best

flexibility
for you ...!
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Flex

OF 12

made
in
Germany

150KG

Systempower

Het systeemvermogenvan de OCTO aandrijftechniek isexcellent. Grote en dikke matrassen
(belastingen) kunnen eenvoudig, muisstil en
oneindig worden versteld. Bedbreedtes en lattenbodems (lattenrooster) tot 140 cm en boxspringbedden tot 155cm (Queen VS) kan naar
wens worden geconstrueerd.

Seat

Seat-Flex
Pull System

Flex

PULL
SYSTEM

De OCTO-SeatFlex heeft de unieke manier
om het zitgedeelte van het bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren
(Zero-Gravity) en de verbetering van de ligergonomie aan te passen.
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Flex

OF 12

Productomschrijving
OCTOFlex OF12 overtuigd door haar enorme systeemvermogen, twee muisstille motoren en de ultradunne constructies.
Het FlexConnect systeem vervangt alle hulpstukken en verminderd hun opslagkosten „one fits all“.
FlexConnect maakt het mogelijk om met een enkel basisset,
bedbreedten te installeren van 70-100 cm.
Snelle montage en maximale flexibiliteit in de kleurstelling
van alle frame-onderdelen zijn kenmerkend voor dit systeem.
Een wereldwijd unieke en een nieuwe gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het gewicht met meer dan
50 % bij gelijktijdige hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.
POWER

Ultra-flat

7500 N Motorpower

7,5cm

x2

De OCTO Box aandrijfsystemen zijn uniek vanwege hun dunne ontwerp. De Octo systemen
bieden superieur ontwerp- en constructiespeelruimte voor uw ideeën.

*

LIGHT

E-Power 24S
LIGHT

Toepassing
STAR 2
RF

Verstelbare lattenbodems (plat) met
Lamellen of opgeloste oppervlak
(plaat)
Verstelbare continentale bedsystemen
Verstelbare bedden met bedframefunctie en met zijdelingse bedopening

*Facultatief
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Opties
Voetfitting
Halsfitting (Synchro-Drive)
Draadloze afstandsbedieningen /
App
Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
De OCTO draadloze afstandsbedieningen
zijn uitgerust met een nachtlichtfunctie.
Het nachtlicht bevindt zich in de ontvanger en kan gemakkelijk via de handzender aan en uit worden gezet.

OF 12

*

Flex Connect
Ergo

Ergo-Flex

Flex

De ErgoFlex functie is bijzonder geschikt
voor verschillende lastbodemcombinaties
(latten, platen, functionele zones).

ONE

One fits all

Surface load**

ALL

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
Zero

Zero Gravity

Gravity
Seat

Seat-Flex

Flex

SyncD

Synchro-Drive*

Canapé Box

Storage Box

100 - 140
cm

Maxi Set*

toGo!
Ready toGo!*
7,5cm

Ultra-flat

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product

*Facultatief
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Flex

OF 12
Bedieningsopties

Productinformatie
Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik < 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie (NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie /voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling

7,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
6,1 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
geen

Speciale voordelen
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex verbinding
seat Flex
Ergoflex
Opbergbox
SynchroDrive (met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent mechanisch NAS
One fits all

Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz STD
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz NFS
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz APP
met vloerlamp
APP ontvanger STD
APP ontvanger NFS
Y minikabel APP
Geheugen
E-NAS (accukabel)
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer eMotion
Verlengsnoer handschakelaar 6P

*

facultatief

APP

facultatief

APP

facultatief

De OCTO biedt de mogelijkheid om een APP
op de smartphone te installeren. Met de bijbehorende ontvanger met APP functie kan het
bedsysteem met een eigen smartphone (iOS /
Android) worden bediend. De nachtlichtfunctie zit ook in de APP controle.

facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

Aandrijfcomponenten

Aandrijfeenheid
7500 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

+

Synchro-Drive*

SyncD

De SynchroDrive fitting voor de series OF12
en OF14 verstelt de rug- en hoofdgedeelte
gelijkmatig synchrone (Geen voorrang op de
nek).

Mechanische opties
SynchroDrive
Voetfitting
Maxi Set (extra breedtes)
"ToGo" Kit
MoveBack

ja
ja
100-140 cm
ja
geen

Surface load**

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)
*Facultatief
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De OCTO producten zijn aandrijfsystemen van
zeer hoge kwaliteit en voorzien van vele voordelen. De aanduiding van het laadgewicht
(oppervlaktebelasting) heeft betrekking op
een gelijkmatige gewichtsverdeling over het
gehele oppervlak.

Flex

OF 14

made
in
Germany

150KG

Systempower

Flex Connect

Voetfitting facultatief*

Een ander uniek kenmerk van de OCTO Technologie is de FlexConnect. Maximale flexibiliteit met bekroonde technologie. ErgoFlex en
FlexSeat zijn ook opmerkelijke voordelen van
OCTO Technologie.Ontwerp het volgens uw
wensen!
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Flex

OF 14

Productomschrijving
OCTOFlex OF14 overtuigd door haar enorm systeemvermogen, twee muisstille motoren, een montagehoogte van 10,5
cm en het flexibel ontwerp.
Het FlexConnect systeem vervangt alle hulpstukken en verminderd de opslagkosten „one fits all“.
FlexConnect maakt het mogelijk bij OF14 om met een enkel
basisset, bedbreedtes te installeren van 70 – 100 cm.
Snelle montage en maximale flexibiliteit in de kleurstelling
van alle frame-onderdelen zijn kenmerkend voor dit systeem.
Een wereldwijd unieke en een nieuw gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het gewicht met meer dan 50 % bij
gelijktijdige hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.

POWER

7500 N Motorpower
x2

*

LIGHT

APP

E-Power 24S

Toepassing

ECO 2
RF

*Facultatief
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Verstelbare lattenbodems (plat) met
Lamellen of opgeloste oppervlak
(plaat)

Opties
Voetfitting
Halsfitting (Synchro-Drive)

Verstelbare continentale bedsystemen

Draadloze afstandsbedieningen /
App

Verstelbare bedden met bedframefunctie en met zijdelingse bedopening

Netspanningisolatiefunctie
Maxi-set voor extra breedtes

Speciale voordelen
De OCTO draadloze afstandsbedieningen
zijn uitgerust met een nachtlichtfunctie.
Het nachtlicht bevindt zich in de ontvanger en kan gemakkelijk via de handzender
aan en uit worden gezet.

OF 14
Flex Connect
ONE

One fits all

Surface load**

(Verteilung-Allocation)

ALL

Max
150KG

Zero

Zero Gravity
Gravity
Ergo

Ergo-Flex

Synchro-Drive*

SyncD

Canapé Box

Seat

Flex

Flex

Seat-Flex

OCTO verhoogt het comfort door de mogelijkheid van extra APP controle. De klant kan naar
wens gemakkelijk het bedsysteem door middel
van APP besturen, maar ook op elk moment
met de bedrade- of draadloze afstandsbediening.

Voetfitting facultatief*

Storage Box

Maxi Set*

100 - 140
cm

toGo!
Ready toGo!*

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product

*Facultatief
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Flex

OF 14

Productinformatie
Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik < 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie (NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie /voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling

Bedieningsopties
10,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
5,7 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
geen

Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz STD
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz NFS
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz APP
met vloerlamp
APP ontvanger STD
APP ontvanger NFS
Y minikabel APP
Geheugen
E-NAS (accukabel)
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer eMotion
Verlengsnoer handschakelaar 6P

*

facultatief

APP

facultatief
facultatief

APP

De OCTO biedt de mogelijkheid om een APP
op de smartphone te installeren. Met de bijbehorende ontvanger met APP functie kan het
bedsysteem met een eigen smartphone (iOS /
Android) worden bediend. De nachtlichtfunctie zit ook in de APP controle.

facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

150KG

Speciale voordelen
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex verbinding
seat Flex
Ergoflex
Opbergbox
SynchroDrive (met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent mechanisch NAS
One fits all

Aandrijfeenheid

Aandrijfcomponenten

7500 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

+

Systempower
De OCTO Box aandrijfsystemen zijn bijzonder
krachtig.Het verstelvermogen is permanent
zonder prestatieverlies.

Mechanische opties
SynchroDrive
Voetfitting
Maxi Set (extra breedtes)
"ToGo" Kit
MoveBack

ja
ja
100-140 cm
geen
geen

Surface load**

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)
*Facultatief
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De OCTO producten zijn aandrijfsystemen van
zeer hoge kwaliteit en voorzien van vele voordelen. De aanduiding van het laadgewicht
(oppervlaktebelasting) heeft betrekking op
een gelijkmatige gewichtsverdeling over het
gehele oppervlak.

Flex
Seat

Seat-Flex

Flex

De OCTO-SeatFlex heeft de unieke manier
om het zitgedeelte van het bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren en
de verbetering van de lig-ergonomie aan te
passen.
De matras wordt niet langer in elkaar gedrukt, maar neemt de ontspannen vorm van
het lichaam van de gebruiker aan. Voor de
consument is dit ook een voordeel, omdat de
gestrekte lichaamshouding (Zero Gravity) tot
de ontspannen zithouding kan worden ingenomen.Op elk moment en gelijkmatig!

Synchro-Drive*

SyncD

De SynchroDrive fitting voor de series OF12
en OF14 verstelt de rug- en hoofdgedeelte
gelijkmatig synchrone (Geen voorrang op de
nek).

Daardoor vormt dit Synchro-Drive-systeem
een aanvulling op de reeks toepassingen van
aandrijfsystemen en voldoet aan de eisen van
de moderne slaap die men nodig heeft.
OF 12

Mensen in een iets verhoogde slaapligging
voor hun slaaprust, of last hebben van reflux,
kunnen dit nu doen zonder enige druk op hun
nek.

OF 14

De achterkant beweegt volledig omhoog, totdat het proces zich in de zitpositie bevindt, zodat een comfortabele zit of leesstandpunt kan
worden bereikt.

Ergo

Ergo-Flex

Flex

De OCTO Ergoflex maakt het mogelijk om de
zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

Bij de verstelling van de rug- en nekgebied,
beweegt als eerste het ruggebied, zonder dat
de hals vooraf tegen het kopgedeelte wordt
geduwd.

~ SitVital
~ RelaxVital

~ JoinVital

~ RefluxVital

~ SleepVital
*Facultatief
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Flex OF 12

toGo!

„toGo!“

Productomschrijving
Een andere unieke toepassingsmogelijkheid
biedt de optie „toGo!“.
Hierdoor is het mogelijk om een tweemotorige lattenbodem
praktisch op te vouwen.
Dit maakt het bij de postorderbedrijven gemakkelijker te vervoeren en is ook voor de eindgebruikers eenvoudig mee te nemen.
De set kan als een optie voor Basic Move worden gebruikt.

Easy Assembly

Ultra flat

Ready toGo!*

Euro-Palette

7,5cm

toGo!

EURO

„toGo!“-Set facultatief*

Storage Box

toGo!
Systempower

*Facultatief
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150KG

Move
EasyMove – Een klasse apart

EcoMove – topklasse

PriMove – Premiumklasse
Deze elegante en eersteklas verwerkte serie zet met haar maximale individuele instelmogelijkheden en hun unieke functionaliteit nieuwe maatstaven op het gebied van comfort.

De ecoMove-serie combineert functionaliteit en ontwerp van
hoge kwaliteit met alle benodigde functies van een modern
aandrijfsysteem.

De ecoMove-serie combineert functionaliteit en ontwerp van
hoge kwaliteit met alle benodigde functies van een modern
aandrijfsysteem.

Ervaar het unieke comfort van het buitengewone bedieningsconcept en de enorme mogelijkheden voor innovatieve
productideeën op een premium-niveau.

De eersteklas afwerking en een verscheidenheid aan optionele besturingselementen bieden grote ontwerpvrijheid
voor u en uw klanten.

De eersteklas afwerking en een verscheidenheid aan optionele besturingselementen bieden grote ontwerpvrijheid voor u
en uw klanten.

PriMove 4M

PriMove 3MN

Classic

PriMove 2M

EasyMove V1

EcoMove V1

EcoMove V2

EasyMove V2

EasyMove V3

EcoMove V4

EcoMove V3

EasyMove V4

EasyMove V5

EcoMove V5

EcoMove V6

De BasicMove is een combinatie van een praktische éénmotorige aandrijving voor het ruggebied en de variabele houtverlenging.
Zowel de lengte van het ruggebied, evenals het ligvlak kan naar uw wens worden gedefinieerd.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft het veel vrijheid in het
gebied van moderne lattenbodems. De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.

BasicMove V1
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Move Pri

RAL 8019

Productomschrijving Move 4M
De viermotorige variant combineert alle voordelen van de
PriMove-serie op zichzelf en biedt de klant maximale individuele instelmogelijkheden, een uniek comfort en een elegant
ontwerp.
Een zeer laag systeemhoogte en de continue 64 mm
schroevenrooster laat voldoende ruimte over voor individuele
toepassingsmogelijkheden en maakt de aanvaarding van alle
gangbare veerelementen mogelijk.
Een totaal van 7 zones van de rug- en voetdeel, kunnen bijna
geruisloos en gelijkmatig worden aangepast door middel van
vier krachtige motoren. Bovendien, zorg een geïntegreerde
lendensteun voor een aanzienlijke verlichting van de wervelkolom. Het voetgebied is zweven en uitgerust met een
geïntegreerde gasveer, die ook dient als bescherming van
overbelasting.

POWER

10000 N Motorpower

Aandrijftechniek

x4

Lendenondersteuning
De lenden wordt door de medische deskundigen, de natuurlijke voorwaartse kromming van de menselijke wervelkolom
genoemd.
De lendenondersteuning in het lumbale gebied van de rug
geeft een significante verlichting van de wervelkolom en zorgt
zo voor een toename van comfort en welzijn.

IQ 4M
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PRICON
4M

PRICON
4M RF

Move Pri
Productomschrijving Move Move 2M „light“

Productomschrijving Move 2M

PriMove light stelt u in staat om de aandrijftechnologie PriMove 2M met de controle-componenten van alle Eco-, Easyen OF-series te combineren. Een zeer laag systeemhoogte en
de continue 64 mm schroevenrooster laat voldoende ruimte
over voor individuele toepassingsmogelijkheden en maakt de
aanvaarding van alle gangbare veerelementen mogelijk. Uw
voordeel van de 7 zones lay-out, alsook een geïntegreerde
lendensteun voor een aanzienlijke verlichting van de wervelkolom maken deel uit van deze versie. De elegante zwevend
voetgebied geeft het systeem een speciale elegantie.

Onze instapmodel in de premieklasse biedt hoogstaand comfort en een elegant design in een aantrekkelijke kleur.Hierbij
werd totaal afgezien van metalen hulpstukken.

*

PRICON
RF M2

Aandrijftechniek

Een zeer laag systeemhoogte en de continue 64 mm
schroevenrooster laat voldoende ruimte over voor individuele
toepassingsmogelijkheden en maakt de aanvaarding van alle
gangbare veerelementen mogelijk. Een totaal van 7 zones
van de rug- en voetdeel kan vrijwel geruisloos en gelijkmatig
worden ingesteld door middel van twee krachtige motoren.
Bovendien, zorg een geïntegreerde lendensteun voor een
aanzienlijke verlichting van de wervelkolom.

*

LIGHT
OCTO
STAR2

STAR2
RF

Productomschrijving Move 3MN
Naast de het ontwerp van de twin-motor biedt deze variant
een geïntegreerde derde motor, voor een afzonderlijke instelling van het nekgebied.

*

U krijgt ook comfort en een elegante design in een aantrekkelijke kleur.

APP

APP

De OCTO biedt de mogelijkheid om een
APP op de smartphone te installeren.
Met de bijbehorende ontvanger met APP
functie kan het bedsysteem met een eigen smartphone (IOS / Android) worden
bediend. De nachtlichtfunctie zit ook in
de APP controle.

Aandrijftechniek

Een totaal van 7 zones van de rug- en voetdeel kan vrijwel
geruisloos en geheel gelijkmatig worden ingesteld door middel van drie krachtige motoren.

PRICON
M3

*Facultatief
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Move Eco
Productomschrijving
Bij onze EcoMove-serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld. Een totaal van 4 / 5 zones zorgen
voor een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit.
EcoMoveV1:
De instellingstechnologie biedt een elegante opname voor
de houtverlenging.Dit maakt het mogelijk om bijna elke
lengtevariant te realiseren

Eco Classic

Het voetgebied is vrij zwevend. Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met een systeem van slechts 65
mm geeft het veel vrijheid in het gebied van moderne lattenbodems.

Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Een mechanische nooddaalfunctie is standaard geïntegreerd.
POWER

7500 N Motorpower
x2

EcoMove Classic

Eco V1
Aandrijftechniek
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Move Eco
Productomschrijving
Bij onze EcoMove-serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld. Een totaal van 5 zones zorgen voor
een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit. De einddelen zorgen
voor een elegante opname voor de houtverlenging.
Het voetgebied is vrij zwevend.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft het veel vrijheid
in het gebied van moderne lattenbodems.

Eco V2
Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Een mechanische nooddaalfunctie is standaard geïntegreerd.

LIGHT

Nightlight

*

De OCTO draadloze afstandsbedieningen
zijn uitgerust met een nachtlichtfunctie. Het
nachtlicht bevindt zich in de ontvanger en kan
gemakkelijk via de handzender aan en uit worden gezet.

Eco V3
Aandrijftechniek

Eco2
RF
*Facultatief
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Move Eco
Productomschrijving
Bij onze EcoMove-serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld. Een totaal van 4 of 6 zones zorgen
voor een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit. De einddelen zorgen
voor een elegante opname voor de houtverlenging. Dit
maakt het mogelijk om bijna elke lengtevariant te realiseren.
Het voetgebied is vrij zwevend. Het systeem heeft geen
metalen hulpstukken nodig en met een systeemhoogte van
slechts 65 mm geeft het veel vrijheid in het gebied van moderne lattenbodems.

Eco V4
Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Een mechanische nooddaalfunctie is standaard geïntegreerd.

De E-Power 24 SN is een elektronische voeding voor een spanningsbereik van 110
– 240 V. en verzorgt de ecoMove aandrijfeenheid altijd met voldoende vermogen.
Een netspanningisolatie (NFS) en een LEDindicator voor de accustatus is standaard
geïntegreerd. De voeding voldoet aan de
laatste richtlijn inzake ecologisch ontwerp.
Batterijen zijn inbegrepen.

E-Power 24 SN

De E-Power 24 S is een elektronische voeding
voor een spanningsbereik van 110 – 240 V.en
verzorgt de ecoMove aandrijfeenheid altijd met
voldoende vermogen.

Eco V5
Aandrijftechniek

*Facultatief
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E-Power 24 S*

Move Eco
Productomschrijving
Systempower

Ultra Flat

Bij onze EcoMove-serie V6 kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor apart
worden ingesteld. Een totaal van 6 zones zorgen voor een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.

150KG

6,5cm

Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge mate van variabiliteit. Het einddeel van het voetdeel
biedt een elegante opname voor de houtverlenging. Dit maakt
het mogelijk om bijna elke lengtevariant te realiseren.

Easy Assembly

Het voetgebied is vrij zwevend.Het systeem heeft geen metalen
hulpstukken nodig en met een systeemhoogte van slechts 65 mm
geeft het veel vrijheid in het gebied van moderne lattenbodems.

Eco V6

Mains Isolation*
2,4 GHz

Radio Control*

Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Een mechanische nooddaalfunctie is standaard geïntegreerd.

Storage Box

Bijzonderheden
Memoryfunktion*

M
Memory

Easy Service

Verstelbaar ruggedeelte
Verstelbaar bovenbeengedeelte
Geïntegreerde 64 mm boutenrooster
Vrijloopfunctie
Mechanische nooddaalfunctie (NAS)
Netspanningisolatie

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Facultatief
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Move Easy
Productomschrijving
Bij onze EcoMove serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld.
Een totaal van 4 tot 5 zones zorgen voor een gemakkelijke
instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit. De einddelen zorgen
voor een elegante opname voor de houtverlenging.
Het voetgebied is vrij zwevend.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft het veel vrijheid
in het gebied van moderne lattenbodems.

Easy V1
Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.

POWER

7500 N Motorpower
x2

*
5cm

PUSH 2

PUSH 2
RF

LIGHT

Easy V2
Aandrijftechniek

*Facultatief
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Move Easy
Productieomschrijving
Bij onze EcoMove serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld. Een totaal van 5 zones zorgen voor
een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit. De einddelen zorgen
voor een elegante opname voor de houtverlenging. Dit
maakt het mogelijk om bijna elke lengtevariant te realiseren.
Het voetgebied is vrij zwevend. Het systeem heeft geen
metalen hulpstukken nodig en met een systeemhoogte van
slechts 65 mm geeft het veel vrijheid in het gebied van moderne lattenbodems.

Easy V3
Aandrijftechniek

De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.

EasyMove V5

Easy V4
Aandrijftechniek
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Move Easy
Productomschrijving
Bij onze EcoMove serie kan zowel de rug- als voetsteun via
een afzonderlijk controleerbaar, extreem geruisloze motor
apart worden ingesteld. Een totaal van 5 zones zorgen voor
een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.

Systempower

Ultra Flat

Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een
bijzonder hoge mate van variabiliteit.
De einddelen zorgen voor een elegante opname voor de
houtverlenging. Dit maakt het mogelijk om bijna elke lengtevariant te realiseren.Het voetgebied is vrij zwevend.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft het veel vrijheid
in het gebied van moderne lattenbodems.
De gelijkmatig verdeelde 64mm schroevenrooster biedt de
opname van alle gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.

150KG

6,5cm

Easy Assembly

Easy V5
Mains Isolation*
Aandrijftechniek

2,4 GHz

Radio Control*

Storage Box

De E-Power 24 S is een elektronische voeding
voor een spanningsbereik van 110 – 240 V. en
verzorgt de ecoMove aandrijfeenheid altijd met
voldoende vermogen.

De E-Power 24 SN is een elektronische voeding voor een spanningsbereik van 110
– 240 V. en verzorgt de ecoMove aandrijfeenheid altijd met voldoende vermogen.
Een netspanningisolatie (NFS) en een LEDindicator voor de accustatus is standaard
geïntegreerd. De voeding voldoet aan de
laatste richtlijn inzake ecologisch ontwerp.
Batterijen zijn inbegrepen.
*Facultatief
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Memoryfunktion*

M
Memory

Easy Service

E-Power 24 S

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

E-Power 24 SN*

Move

MoveBack

Back

MoveBack

Productomschrijving

PriMove

Het MoveBack-systeem is optioneel verkrijgbaar voor de aandrijfsystemen van PriMove, ecoMove en EasyMove (geen V5)
series.
In combinatie met de ultradunne constructie is het mogelijk
om voor de eerste keer een MoveBack systeem in elk bed te
installeren. Het binnenframe glijdt mechanisch en absoluut
geruisloos naar de wand, wanneer het achterste deel motorisch naar boven wordt ingesteld.
Het MoveBack systeem zorgt ervoor dat het nachtkastje altijd binnen handbereik is.

Move
MoveBack

*Facultatief

Back

Dit is een groot voordeel en werkelijke extra gebruik in verband met de ultradunne aandrijftechnologie van de Moveserie.
De MoveBack-set is optioneel verkrijgbaar en eenvoudig te
integreren in de bestaande productie.

Pri

MoveBack

Easy / Eco

PriMove

177 mm

Easy / Eco

MoveBack

*Facultatief

Easy/Eco V1

125 mm

Easy/Eco V2

234 mm

Easy/Eco V3

306 mm

Move

Easy/Eco V4

226 mm

Back

Easy/Eco V6

226 mm
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Move Basic
Productomschrijving
De BasicMove is een combinatie van een praktische éénmotorige aandrijving voor het ruggebied en de variabele houtverlenging.

Systempower

Zowel de lengte van het ruggebied, evenals het ligvlak kan
naar uw wens worden gedefinieerd.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft het veel vrijheid
in het gebied van moderne lattenbodems. De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname van alle
gangbare veerelementen voor een klantgericht ontwerp.

Ultra Flat

150KG

6,5cm

Easy Assembly

Basic V1

Mains Isolation*

Bijzonderheden
Aandrijftechniek

Verstelbaar ruggedeelte

2,4 GHz

Radio Control*

Storage Box

Move Basic

toGo!

Productomschrijving

Memoryfunktion*

Memory

Easy Service

Een andere unieke toepassingsmogelijkheid
biedt de optie „toGo!“.

Better Sleep Balance

Hierdoor is het mogelijk om een tweemotorige lattenbodem
praktisch op te vouwen.

Magnetic Field Reduction

Dit maakt het bij de postorderbedrijven gemakkelijker te vervoeren en is ook voor de eindgebruikers eenvoudig mee te nemen.
De set kan als een optie voor Basic Move worden gebruikt.

*Facultatief
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M

Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

LIGHT

Nightlight

APP

Control
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Control
2,4 GHz

PUSH 2

FLY 2

ECO 2

PUSH 2

STAR 2

ECO 2

RF

2x AA

Haak
6,5 cm

Haak
6,5 cm

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

Haak*
6,5 cm

Standaard

Standaard
E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
zonder netspanningisolatie
100-240 V AC

LED-functie
Netstroom

+

Ontvanger
Standaard

3x AA

LIGHT

Geavanceerd

Geavanceerd

E- Power 24SN/29SN/24BN
met netspanningisolatie*
100-240 V AC

Ontvanger
Geavanceerd

+
2x AAA

3x AA

LIGHT

LED-functie
Laadstatus van de
accu
*Facultatief
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Afdrukken met
logo op aanvraag*

6 Pin

Control
APP
Verlengsnoer 6P*
een handmatige kabelschakelaar

Intuïtief en gemakkelijk te gebruiken
Netjes en logische oppervlakte
Grote functietoetsen voor snelle toegang
Beschikbaar voor Andriod en iOS
Met nachtlichtfunctie
Ontwerpkeuze van kleurtoetsen

Verlengsnoer*
voor een voedingseenheid

Persoonlijke aanduiding van het bedsysteem
DUAL

Dual Synchro

Cable

*

SYNCHRO

De dubbele synchro-verbinding is een speciale functie van de controle-opties. Twee
bedsystemen worden verbonden en een gemeenschappelijk (parallelle) werkwijze. De
elegante verbinding biedt mettwee aansluitenaan elke kant van het bedde mogelijkheid
om een handschakelaar aan te sluiten. Een
duidelijke winst in comfort.

Unieke personalisatie
Uw merklogo
Onderscheidende marketing
Kan worden ingebouwd als een radio met
APP-functie
Kan worden ingebouwd met een
APP-ontvanger
Compatibiliteit
EasyMove und EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Aansluitkabel*
DualSynchro Kabel verbinding 6P
voor de verbinding van twee aandrijfsystemen
Aansluitingen aan weerszijden
*Facultatief
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Control
APP

Netjes en logische
oppervlakte
Logische bediening

Intuïtief en gemakkelijk te
bedienen
Persoonlijke aanduiding
van het bedsysteem

Grote functietoetsen voor
snelle toegang
Met nachtlichtfunctie

Co
nt
ro
l

Ontwerpkeuze van
kleurtoetsen
Persoonlijke aanduiding
van het bedsysteem
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Kan worden ingebouwd
als een radioset met Appfunctie
Kan worden ingebouwd
met een ontvanger

Compatibiliteit
EasyMove und EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Control
Unieke personalisatie
Uw merklogo
Onderscheidende marketing

APP

APP

PUSH 2

ECO 2

RF

STAR 2

RF

2x AA

RF

2x AA

2x AA

Haak
6,5 cm

Standaard APP
Ontvanger
Standaard

APP

LIGHT

E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
zonder netspanningisolatie
100-240 V AC

APP

App Control*

3x AA

DUAL

Dual Synchro Cable*

Geavanceerd APP
Ontvanger
Geavanceerd

Met uw merklogo ontvangt u uw
eigen APP en daarmee op de markt
unieke aanwezig!

LIGHT

APP

E- Power 24SN/29SN/24BN
met netspanningisolatie*
100-240 V AC

SYNCHRO
2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight
3x AA

*Facultatief
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Control Pricon

IQM

PRI

SYNCHRO

QUICK

TOUCH
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Battery
RY

LIGHTT

Alarm
ARM

SENSOR

2x Plug

ON/OFF

RF M4

M4

Control

RF M2

M

Memory

PRI

Memory

Mains Isolation

SYNCHRO

2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight

PRI

Zero

SYNCHRO

Zero Gravity

Gravity
PRI

Pri Synchro

Cable*

QUICK

TOUCH

SYNCHRO

Easy Service

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction

QUICK

TOUCH

Battery

Metall Reduction
Energy Related Product

Alarm
ARM
*Facultatief
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OF12

OF14

Basic

Easy

Eco / PriLight

Pri

OB20

OB05 Classic

OB05 Silver

OB05 Gold

Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik < 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie (NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie /voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling

7,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
6,1 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
geen

10,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
5,7 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
geen

6,5 cm
70-120 cm
naar 220 cm
3,8 kg
1M
150 KG
ja
geen
ja
ja
geen
geen
ja
geen
geen

6,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
ab 6,1 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
ja
ja
ja
geen

6,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
ab 8,8 kg
2M
150 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
ja
ja
ja
geen

7,0 cm
70-140 cm
naar 220 cm
ab 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
150 KG
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja, 4 M, 3 MF

9 cm
70-120 cm
naar 220 cm
7,4 kg
2M
200 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
geen
ja
ja
geen

10,5 cm
70-120 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
200 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
geen
ja
ja
geen

10,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
240 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
geen
ja
ja
geen

10,5 cm
70-155 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
300 KG
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
geen
ja
ja
geen

SPECIALE VOORDELEN
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex verbinding
Seat Flex / Ergoflex
Opbergbox
SynchroDrive (met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent mechanisch NAS
One fits all
Lordosis Support

7500 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
geen

7500 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
geen

7500 N
ja
geen
ja
ja
geen
ja
geen
geen

7500 N
ja
geen
geen
ja
geen
ja
geen
geen

7500 N
ja
geen
geen
ja
geen
ja
geen
geen

7500 N
ja
geen
geen
ja
geen
ja
geen
ja

13000 N
ja
ja
ja
ja
geen
ja
ja
geen

8000 N
ja
geen
ja
ja
geen
ja
ja
geen

10000 N
ja
geen
ja
ja
geen
ja
ja
geen

12000 N
ja
geen
ja
ja
geen
ja
ja
geen

BEDIENINGSOPTIES
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz STD met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz NFS met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 Ghz APP met vloerlamp
APP ontvanger STD / APP ontvanger NFS
Y minikabel APP
Geheugen
E-NAS (accukabel)
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer eMotion
Verlengsnoer handschakelaar 6P

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
facultatief
facultatief
geen
geen

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

geen
ja, 4M
geen
geen
geen
ja
geen
ja
geen
geen
geen
nein

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
geen
facultatief
facultatief
facultatief

MECHANISCHE OPTIES
SynchroDrive / Voetfitting
Maxi Set (extra breedtes)
"ToGo" Kit
MoveBack

ja
100-140 cm
ja
geen

ja
100-140 cm
geen
geen

geen
100-120 cm
ja
geen

geen
100-140 cm
geen
facultatief

geen
100-140 cm
geen
facultatief

geen
100-140 cm
geen
facultatief

geen
100-120 cm
geen
geen

geen
100-120 cm
geen
geen

geen
100-140 cm
geen
geen

geen
100-155 cm
geen
geen

TECHN. GEGEVENS
Draaimoment in Nm
Complete verstelling "Open" in sec onbelast
Montagehoek rug
64 mm rooster
Inschakelduur:
Motorspanning
Einde deactivering via
Behuizingskleur RAL
Soort voeding
Toevoer standaard
Toevoer optioneel
Voedingsaansluiting
Eco ontwerp EC1275/2008 stand-by <0,30 W
Beschermingsniveau
Beschermingsklasse

464
19 sec / 29 V
60 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

530
17 sec / 29 V
60 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

530
18 sec / 24 V
52 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

541
18 sec / 24 V
tot 89 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

541
18 Sec / 24 V
toz 89 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

731
18 sec / 24V
tot 90 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

962
24 sec / 24 V
56 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

565
24 sec / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

706
24 sec / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

847
24 sec / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mircoswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

** gelijkmatig over het ligvlak verdeeld

Octo actuators
Stationair

Netspanningisolatie (NSF)

Mechanische nooddaalfunctie (NAS)

Ultra Flat

6,5cm

Het compacte ontwerp biedt aanzienlijke
kostenvoordelen bij de montage, de in- en
uitvoeropslag en tijdens het transport (de
efficiëntie door vlakheid). Bovendien zijn
alle OCTO aandrijfsystemen bijzonder licht
en vereenvoudigen de principe hantering tijdens de levering aan eindgebruikers.

Hoofdgedeelte

Voetgedeelte

Canapé Box
Alle aandrijfsystemen beschikken stationair
over een nuttige veiligheidsfunctie.
Tijdens het neerhalen van de rug- en kopgedeelte, worden zij niet door middel van motorvermogen, maar door haar eigen gewicht
naar de neutrale stand gebracht.
Indien een lichaamsdeel per ongeluk wordt
ingeklemd, wordt maximaal het gewicht van
de overeenkomstige liggende sectie toegepast.

De installatie van een zogenaamde netspanningisolatie is de beste manier om het
optreden van extra elektrische velden in de
slaapkamer te voorkomen, omdat de netspanningisolatie een volledige scheiding
tussen stopcontact en het aandrijfsysteem
waarborgt.

In geval van een stroomstoring of een onverwacht defect, biedt de mechanische nooddaalfunctie de mogelijkheid om zowel de rugen voetdeel handmatig te laten dalen.

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)

De OCTO aandrijftechniek is uniek in de
wereld en wordt door zijn vlakheid gekenmerkt. Elke opbergruimte onder het bed
(bedframe, Canapé) kunnen betekenisvol
worden geconstrueerd en toegepast.

Twee batterijen in de voeding zorgen voor
een startpuls om de reguliere spanning te
leveren wanneer de toets van de handschakelaar wordt ingedrukt.

Easy Service

Mains Isolation*

De OCTO aandrijfsystemen zijn onderhoudsvrij en bijzonder service vriendelijk.

Beschadigingen en kneuzingen zijn vrijwel
uitgesloten.

Surface load**

Storage Box

De OCTO producten zijn aandrijfsystemen
van zeer hoge kwaliteit en voorzien van vele
voordelen. De aanduiding van het laadgewicht (oppervlaktebelasting) heeft betrekking op een gelijkmatige gewichtsverdeling
over het gehele oppervlak.

De aandrijftechniek is logisch verdeeld in
mechanische en elektronische componenten. Dit is service vriendelijk, in geval van
vervanging.

*Facultatief
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

