
CETAKAN BERUPA MEJA BESI
Produksi pracetak dengan  harga terjangkau 



Produksi pracetak  
DENGAN  HARGA TERJANGKAU

CETAKAN MEJA BESI YANG KOKOH UNTUK 
MEMBUAT PRODUK YANG TEPAT

 Tidak masalah Anda berasal dari mana, 
semua orang di industri pracetak memiliki 
target produksi yang sama – KUALITAS. 
Kualitas tinggi sama dengan produk akhir 
yang presisi & benar-benar lurus. 

Semua meja Elematic memiliki permukaan yang halus, rata, dan tahan 
lama dengan struktur baja yang kokoh. 

Dimensi  meja yang presisi dan tidak bergelombang adalah kunci dalam 
memproduksi produk pracetak kelas wahid yang disukai para pekerja 
bangunan: panel sandwich, panel solid, panel cladding, dan solid slab. 

Berkat pengalaman kami yang luas dalam  pembuatan table molds yang 
canggih, kualitas tinggi bukan berarti harga nya mahal. Meja Elematic 
harganya terjangkau untuk para pengusaha pracetak di seluruh dunia. 

Meja ini dapat dilengkapi 
dengan unit untuk memadatkan  
yang digerakkan motor listrik. 
Peralatan di lengkapi dengan 
unit pengendali yang telah 
diintegrasikan pada meja.

Maksimal beban miring selalu 
80% dari beban permukaan. 

KESELAMATAN 
SEBAGAI BAGIAN 
TAK TERPISAHKAN
Meja dikirim dengan buku 
petunjuk cara penggunaan dan 
pemeliharaan yang lengkap , 
mudah di mengerti dalam Bahasa 
sesuai dengan yang diminta.



KAMI AKAN 
MEMBANTU ANDA 
MEMILIH MEJA 
BERDASARKAN 
KEBUTUHAN 
PRODUKSI ANDA

S5-600f
Meja S5-600f dipasang  di lantai. 

S5-600 
Meja S5-600 stasioner  memiliki kaki.  
Pemadatan dan proses memiringkan 
dilakukan dengan menggunakan 
wagon multifungsi yang praktis

S5-600m
Meja type S5-600m  diperlengkapi dengan 
mekanisme untuk memiringkan secara 
mekanik dan cara memiringkannya 
menggunakan crane.

S5-600he
S5-600he memiliki mekanisme untuk 
memiringkan dengan silinder hidrolik 
teleskopik. 

MEJA SPLIT
Anda dapat memilih pengiriman meja ini dalam bentuk 2 keping sehingga memudahkan 
transportasi. Meja split ini tersedia untuk meja permanen / stasioner, untuk meja yang 
bisa dimiringkan secara mekanik dan meja  yang bisa di miringkan secara hidrolik. 
Kedua keping bagian meja akan di tautkan dengan welding / las di tempat pemakaian.

JENIS MEJA

S5-600f Meja yang statisioner di tempat (fix)

S5-600 Meja untuk jalur wagon multifungsi 

S5-600m Bisa dimiringkan secara mekanik

S5-600he Bisa dimiringkan secara hidrolis

DATA TEKNIS 
• Jenis baja : Setara dengan Q355D Grade EN 10025-2 S355J2 (1.0577) 
• Pengerjaan akhit permukaan meja:  permukaan meja di haluskan dengan 

tingkat kekasaran   maks. sekitar Ra 4 
• Toleransi/ kerataan dari permukaan meja  maks. ±2mm
• Permukaan meja sudah di lindungi dengan anti karat 
• Permukaan meja di buat dari plat cold rolled , dan ketebalannya bervariasi  

mulai dari 8 mm 
• Daya dukung beban mulai dari 6 kN/m²
• Dimensi: Untuk mejal standar, dimensi disesuaikan dengan kebutuhan 

pabrik tertentu. Untuk meja split, ukurannya maks. 11,5 m, lebar maksimum 
4,5 m 

PILIHAN
Untuk mempercepat proses curing, pipa pemanas berisi air panas, serta 
sambungan untuk selang yang fleksibel, dapat dipasang ke struktur baja di 
bawah permukaan meja.

MEJA

SPLIT TABLES

S5-600f split Meja split yang statisioner di tempat (fix)

S5-600m split Meja split  yang bisa dimiringkan secara 
mekanik

S5-600he split Split table yang bisa dimiringkan secara 
hidrolik



ELEMATIC

Elematic dikenal dengan 
kualitas ramah lingkungan. 
Kami bekerja dengan hati-
hati dan presisi sejak awal – 
dan sepanjang masa hidup 
pabrik anda. Solusi kami 
membantu Anda memenuhi 
kebutuhan pelanggan Anda 
dan membangun gedung 
yang aman. 

Berdasarkan pengalaman bertahun-
tahun menangani kebutuhan pabrik 
pracetak di seluruh dunia, kami telah 
menciptakan berbagai layanan untuk 
mendukung Anda dalam operasi 
pracetak Anda dan untuk memberi 
Anda hasil nyata: peningkatan 
profitabilitas, efisiensi yang lebih baik, 
dan waktu kerja yang lebih maksimal. 

PERAWATAN AHLI
Kami menawarkan perawatan ahli 
berkesinambungan untuk memastikan waktu 
kerja yang lebih maksimal. Berbagai layanan dan 
dukungan teknis yang komprehensif tersedia 
untuk Anda sepanjang waktu untuk pabrik 
pracetak Anda – mulai dari commissioning 
dan pemeliharaan, hingga peningkatan dan 
modernisasi.

PELATIHAN 
Kami menawarkan pelatihan mesin, pelatihan 
proses produksi, dan pelatihan keselamatan yang 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik 
pabrik Anda. 

PERJANJIAN LAYANAN 
Perjanjian layanan Elematic melindungi investasi 
peralatan Anda dan meningkatkan waktu kerja. 
Perjanjian tersebut mencakup dukungan helpdesk, 

kunjungan perawatan rutin, audit mesin dan 
peralatan, serta pelatihan. 

HELPDESK
Apabila kemudian terjadi  masalah tiba-tiba 
muncul tidak terduga, Helpdesk Elematic adalah 
hal pertama yang bisa anda hubungi.  Bantuan ahli 
yang cepat tersedia 24/7 dalam berbagai bahasa 
untuk menyelesaikan masalah melalui akses jarak 
jauh, telepon, dan email. 

SUKU CADANG 
Ketersediaan suku cadang adalah kunci untuk 
menjaga agar pabrik pracetak berjalan dengan 
lancar, itulah sebabnya kami memiliki lebih dari 
3000 item suku cadang yang tersedia untuk 
pengiriman cepat dari tiga lokasi berbeda: 
Finlandia, UEA, dan AS. Ini bukan hanya masalah 
ketersediaan suku cadang, tetapi juga kualitasnya: 
suku cadang pemakaian rutin  OEM kami telah 
terbukti berkinerja terbaik, dengan masa pakai 
terlama.

E-SHOP
Toko Elektronik Elematic E-shop buka 24/7, 
memungkinkan Anda untuk meninjau dan membeli 
suku cadang Elematic berkualitas tinggi sesuai 
keinginan Anda. Untuk peningkatan produktivitas 
yang tinggi, ketersediaan suku cadang sangat 
penting. 

PEDULI. BERKEMBANG. 
MENCIPTAKAN. 



Silahkan kunjungi elematic.com untuk memperoleh lebih 
banyak informasi dan silahkan follow kami

MASA DEPAN RAMAH 
LINGKUNGAN 
Teknologi pracetak elematic telah memungkinkan terlaksananya ratusan ribu proyek 
pembangunan di lebih dari 100 negara. 

Pabrikan pracetak — pelanggan kami — memungkinkan untuk membangun gedung 
modern dengan sumber daya yang efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
dan melampaui ekspektasi, kami adalah perintis pertama yang mengembangkan 
peralatan pracetak, menawarkan layanan service selama masa siklus  mesin 
berjalan, dan proses manufaktur yang disempurnakan selama lebih dari 60 tahun. 

www.elematic.com

Elematic Oyj • Airolantie 2, 37800 AKAA, Finlandia
Tel. +358 3 549 511 • E-mail marketing@elematic.com

CETAKAN BERUPA MEJA BESI
Produk pracetak berkualitas tinggi dengan biaya  
terjangkau 
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