
Product blad spec’s DL6 zoals Wesjon levert:  
 
De DESKLIFT DL6 is een compacte 3-traps hefkolommen, een perfecte keuze voor een 
breed scala  toepassingen, variërend van industrie tot bureaus.  
 
De 3-delige constructie zorgt voor een extreem compacte inbouwmaat in combinatie met een 
lange slaglengte maken de DL6 de juiste keuze voor een zit/sta (flex) werkplek.  
Met een verstelbereik van 600 tot 1250 mm ( excl. blad en voet ) voldoet deze aan de strenge 
Europese eisen voor zit/statafels, ook zonder het gebruik van een onhandige of foeilelijk 
dwarsbalk die bij vele andere systemen vaak een noodzaak zijn om voldoende stijfheid te 
garanderen de DL6 heeft een buigmoment My=max.150 Nm dynamisch. 
 
De drie geleiderdelen van de DL6 beweegt synchroon ten opzichte van het middelste deel, 
zodat de benen altijd op dezelfde hoogte blijven, dit ziet er niet alleen fraai uit. 
Maar zorgt er ook voor dat het systeem snel en geruisloos is. En op elke hoogte maximaal 
stabiel is. 
 
De DL6 hefkolom heeft een vier functies in, motor, sensor voor de Piezo botsbeveiliging, 
synchroon lopende geleiding en de actuatorfunctie zonder verder afbreuk te doen aan het 
design en is minder kwetsbaar daar er geen extra onderdelen aan gemonteerd zijn. 
 
De door Wesjon gevoerde DL6 systemen zijn voorzien van het optionele Piezo ™ 
(botsbeveiliging) Piezo minimaliseert het risico van  schade, aan niet alleen aan personen 
maar ook aan de werking van het Bureau en alle objecten waarmee een botsing gemaakt zou 
kunnen worden. 
Het Piezo systeem kenmerkt zich ten opzichte van de voordeligere software matige 
uitvoeringen door. Door sneller te reageren, volledig geïntegreerd te zijn hierdoor 100% 
betrouwbaar ( en niet software matig uitgeschakeld kan worden) hetgeen de algehele 
veiligheid ten goede komt. 
 
Het DL6 systeem wordt geregeld door een regelkast DESKLINE® (CBD). De parallel loop 
van de systemen worden gegarandeerd door speciale software ook indien de belasting 
ongelijk verdeeld is. In het programma is opgenomen dat de start en stop langzaam verloop, 
dit voorkomt dat U drinken over de rand gaat, en of de harddisk van de PC een 
schokbeweging krijgt. Wesjon is geautoriseerd door Linak om de software aan te passen, 
hierdoor kunnen wij voor U specifieke wensen programmeren. 
De Boxen worden geleverd met 2,3 of vier kanalen, en kunnen in een Multi-parallel systeem 
geschakeld worden waardoor de bediening tot wel 16 DL6 hefkolommen mogelijk is. 
Vervolgens voldoet de controller box aan de allerhoogste milieu eisen, de box is niet aanleen 
vrij van PVC maar heeft een extreem laag stroom verbruik in stand-by slechts 0,1 watt. 
 
Er is een grote keuze in bediening panelen, op,in of onderbouw in wit of zwart, daarnaast 
wordt de allernieuwste technologieën ondersteund zoals bediening via een App op de 
smartfone ( via Bleutooth ) of via een kabel gekoppeld aan U PC of Laptop ( via USB) 
waarvan de laatste ook automatisch ergonomie adviezen geeft tussen het zitten en staan. 
 
De DL6 is op voorraad in wit/zwart en aluminium grijs. 
Max. stuwkracht: 800 N Max.snelheid 38mm/s  
   
 




