R13step S
Bezpieczne wchodzenie z maksymalnym
zabezpieczeniem antypoślizgowym dzięki stopniom R13
do zastosowań w środowisku zaolejonym lub mokrym.

Opis produktu
Stopnie o głębokości 80 mm z okładziną R13 oraz
profilowaniem i perforacją ułatwiającymi spływ
cieczy.
Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
Praktyczne korytko aluminiowe do odkładania
drobnych części i narzędzi.
Platforma do stania z aluminiowych profili
wytłaczanych (300 x 250 mm) z okładziną R13
zapewniająca bezpieczne i wygodne stanie także
podczas dłużej trwających prac.
Rozpórka zabezpieczająca z pasami perlonowymi o
dużej wytrzymałości od 5 stopni.
Maksymalne wysokości robocze dzięki wejściu
wysokości pierwszego stopnia 280 mm.
Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa
sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a
jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.

Cechy produktu

do produktu

Wskazówki i funkcje specjalne
Platforma i stopnie z okładziną R13.
Zgodna z normą EN 131 professional.

Długość platformy: 250 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytko do odkładania: Aluminium
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265
mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z
wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: Stopień R13
Standardy: EN 131 professional
Szerokość platformy: 300 mm
Typ produktu: Stopniowa drabina stojąca z
wywinięciem
Wysokość podłużnicy: 73 mm
Wysokość podłużnicy: 58 mm
Wysokość podłużnicy części do wchodzenia/części
podpierającej: 73mm / 58mm
głębokość stopni: 80 mm
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Numer
zamówieni
a

Długość
drabiny

Liczba stopni łącznie z
podestem

Masa

Powierzchnia
podstawy

41636

1.59 m

3

8.3 kg

41637

1.87 m

4

41638

2.15 m

41639

Rozpórka
zabezpieczająca

Wymiary transportowe

Wysokość
platformy

0,57 m × 0,5 m

ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca.
170 mm

0.8 m

9.8 kg

0,76 m × 0,53 m

ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca.
170 mm

1.06 m

5

10.5
kg

0,96 m × 0,56 m

Pas

ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca.
170 mm

1.33 m

2.43 m

6

11.5
kg

1,15 m × 0,59 m

Pas

ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca.
170 mm

1.59 m

41640

2.71 m

7

12.3
kg

1,34 m × 0,62 m

Pas

ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca.
170 mm

1.85 m

41641

2.99 m

8

12.8
kg

1,53 m × 0,65 m

Pas

ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca.
170 mm

2.12 m

41642

3.55 m

10

16.1
kg

1,91 m × 0,71 m

Pas

ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca.
170 mm

2.64 m
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