Drabina montażowa
Wolnostojące rozwiązanie do prac na dużych
wysokościach do 12 m z bezpiecznym staniem, prostą
regulacją wysokości oraz rolkami zapewniającymi
mobilność.

Opis produktu
Regulacja wysokości górnej części drabiny naciągiem
linowym.
Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych
haków zapadkowych.
Platforma 400 x 400 mm, z blachy aluminiowej z
żeberkami okrągłymi
Okucia prowadzące ze ślizgami z tworzywa
sztucznego.
Stabilny tylny pałąk zabezpieczający i duże korytko
do odkładania.
Seryjnie dwie belki poprzeczne z poliamidowymi
rolkami kierującymi (Ø 150 mm) i trzpieniami (zakres
regulacji 150 mm).
Połączenie drabiny do wchodzenia z drabiną
podporową dwoma podporami podłużnymi.
Podłużnice z profili z rur prostokątnych.

Wskazówki i funkcje specjalne
Bezpieczne stanie na dużych wysokościach do 12 m z
maksymalną mobilnością.

Cechy produktu
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265
mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z
wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Szerokość: 2 m
głębokość stopni: 30 mm

Warianty produktu
Numer
zamówienia

Długość

Długość
drabiny, w
stanie
rozsuniętym

Długość
drabiny, w
stanie
zsuniętym

Masa

Wymiary
transportowe

Wysokość
platformy

Wysokość
robocza

41342

2.4 m

7.5 m

4.55 m

68
kg

4.730 mm ×
690 mm × 300
mm

6.2 m

8.2 m

41343

2.95 m

9.45 m

5.65 m

86
kg

5.900 mm ×
720 mm × 300
mm

8.1 m

10.1 m
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Numer
zamówienia

Długość

Długość
drabiny, w
stanie
rozsuniętym

Długość
drabiny, w
stanie
zsuniętym

Masa

Wymiary
transportowe

Wysokość
platformy

Wysokość
robocza

41346

3.55 m

11.4 m

6.7 m

144
kg

7.000 mm ×
600 mm × 330
mm

10 m

12 m
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