Skyline 3E
Máte náročnější požadavky? Nabízí ideální přepravními
rozměry a umožňuje komfortní nastavení výšky až do
16,35 m.

Základní popis
Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout
kterýkoliv díl žebříku.
Nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu,
šetrná pro fasády.
Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
Žebříky s obj. č. 40448 a 40449 jsou pro pohodlné
vzpřímení a podepření vybaveny 2 vzpěrami z
lehkého kovu. (Nelze použít jako volně stojící!)
Plastové kluzné podložky pro pohodlné vysouvání
žebříku.
Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

k produktu

Vlastnosti produktu
Rady a speciální funkce

Hloubka stupňů: 30 mm
Kolečka: Pryž
Material: Hliník
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 270 mm
Standardy: EN 131 professional
Typ výrobku: Lemovaný žebřík s tažným lanem s
příčlemi, 3dílný
Výška profilu: 98 mm
Zatížení: max. 150 kg
Záruka: 10 let
adjustable-height-pf: 1
Šířka příčné traverzy: 1.2 m

K dostání až do pracovní výšky 16,35 m!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Varianty produktu
Číslo
objednávk
y

Délka vysunutého žebříku

Délka zasunutého žebříku

Hmotnost

Počet příčlí

Počet příčlí

Pracovní výška

Přepravní rozměry

40446

10.55 m

4.4 m

45 kg

15

3 × 15

11.15 m

4.420 mm × 565 mm × 228 mm

40447

12.55 m

5.25 m

53 kg

18

3 × 18

13.1 m

5.260 mm × 565 mm × 228 mm

40448

14.2 m

5.8 m

68 kg

20

3 × 20

14.7 m

5.820 mm × 718 mm × 242 mm

40449

15.9 m

6.4 m

74 kg

22

3 × 22

16.35 m

6.420 mm × 718 mm × 242 mm
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