lezecký žebřík na stožáry
Bezpečná a efektivní práce na stožárech v různých
výškách díky rychlé montáži a bezpečné ochraně při
stoupání.

Základní popis
Maximální bezpečnost práce díky žebříku s dvojitou
bočnicí a integrovanému systému ochrany při lezení.
Ochrana před pádem zajišťuje i během montáže
trvalou bezpečnost.
Upevnění na stožár odolné vůči opotřebení
speciálními poutacími prostředky (splétaný provaz a
třmeny na stožár s příložným segmentem).
Vysoká flexibilita ve výšce (max. 20,00 m) a průměru
stožáru (ø 140 mm až 1 000 mm).
Montážní doba pro stožár vysoký 15,00 m činí cca 10
minut.
Maximální celkové zatížení 150 kg na žebříkový
systém / sadu.
Bezpečnostní karabina ZAST-OPTIFLEX je nabízena
jako příslušenství pod obj. č. 47588.
Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním
lemováním ZARGES.
Konstrukce s dvojitou bočnicí umožňuje snadný
transport, stohování a ukládání modulů.

Vlastnosti produktu

k produktu

Rady a speciální funkce
Bezpečnostní karabina ZAST-OPTIFLEX je nabízena jako
příslušenství pod obj. č. 47588.

Hloubka stupňů: 30 mm
Material: Hliník
Povrchová úprava: přírodní
Připojení příčky/schodu na rám: lemovaný
Příčky/schody - druh: vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle: 280 mm
Výška profilu: 58 mm
Zatížení: max. 150 kg

Varianty produktu
Číslo
objednávky

Délka
žebříku

Hmotnost

Kombinace
žebříku

Počet
příčlí

Přepravní rozměry

55140

8.8 m

40 kg

3dílné

32

3.620 mm × 505 mm × 435
mm

55141

11.6 m

52 kg

4dílné

42

3.620 mm × 505 mm × 580
mm

55142

14.4 m

64 kg

5dílné

52

3.620 mm × 505 mm × 725
mm
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Číslo
objednávky

Délka
žebříku

Hmotnost

Kombinace
žebříku

Počet
příčlí

Přepravní rozměry

55143

17.2 m

76 kg

6dílné

62

3.620 mm × 505 mm × 870
mm

55144

20 m

88 kg

7dílné

72

3.620 mm × 505 mm × 1.015
mm
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