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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

A biztonság és a gazdaságosság tekintetében nincs kompromisszum. 

Nehézséget okoz a megközelítés? Specialitásunk a különösen komplex kérések egyedi és szakirányú megoldása.

Különösen az „elszállítás“ területén tudunk exklúzív megoldásokat nyújtani:

 + Nagy méretű árucikkeket kell szállítania?  
Csak a mély lépcsőfokok és a nagy munkafelület biztosítja a megfelelő hozzáférést,  
a kényelmes állást és a munkához szükséges elegendő szabadságot.

 + Csúszós felülettel van dolga? Esetleg havas, jeges időben is meg kell oldani a feljutást?  
Válasszon a környezeti hatásoknak megfelelő lépcsőanyagot.

 + Különböző helyszíneken szeretne dolgozni?  
Gurítható termékeink rugalmasan alkalmazhatóak és gyorsan mozgathatóak.

 + Szeretné ha egy vagy több rendszerelem egyedi színt kapna?  
Minden elem az Ön igényeinek megfelelően színezhető.

A cégen belüli tervezésnek, kivitelezésnek és szerelésnek köszönhetően nagyobb projekteket is gyorsan és hatékonyan tudunk 
véghezvinni. A következő oldalakon egy kisebb válogatást láthat korábbi projektjeinkből.

Az egyedi szerkezetek gyártásánál is magasra tettük a mércét.

A legtöbb egyedi megoldáshoz használt komponens sorozatgyártással készül. Ha van rá lehetőség, ezeket használjuk az egyedi szerkezetek 
megvalósításánál. Ezzel csökkenthetjük a költségeket és kérés esetén lehetővé tehetjük az alkatrészek egyszerű pótlását és gyors cseréjét.

Elszállítás könnyedén:
Biztonságosan a KRAUSE egyedi megoldásaival!

Mint a létra és állványrendszerek specialistája, a KRAUSE Kft. több mint 100 éve gyárt létrákat, fellépőket 
és állványokat. Ezekben a termékkategóriákban több mint 75 modellel, a legszélesebb szortimenttel van 
jelen a piacon. A „KRAUSE“ név a hagyomány, az innováció és a biztonság szinonímája.

Biztonság és kényelem jellemzi a dobogó és szerelődobogó sorozatokat
Nem minden probléma igényel egyedi megoldást. A standard termékeink között is találhat a mindennapi munkavégzéshez szükséges 
biztonságos és kényelmes megoldásokat. 

A 10. oldalon megtekintheti néhány standard termékünket. További, kifejezetten az Ön területére szabott termékeinket a 
nagykatalógusunkban vagy weboldalunkon találja: www.krause-systems.de/entsorgung
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

Gurítható szerelődobogó 
alumínium profilból  
egyedi rendszermegoldásként
Könnyű alumínium fellépő, mely gyorsan használatba vehető. A széles dobogó 

csúszásmentes rácsos anyagból készül, így biztosítva a stabil állást. A szélesebb 

talplemezek gondoskodnak az optimális terheléseloszlásról és a talajhoz rögzíthetőek.

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai  
(cikkszám: CS140960)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 250 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1000 x 1060 mm

Dobogó anyaga Acél járórács

Különlegesség Teljesen hegesztett

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406

Cikkszám: CS140960

Termékvariáció / 
a képhez hasonló

EGYEDI VEVŐI IGÉNYEK 

SZERINT ALAKÍTHATÓ
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406

Termékvariáció /  
a képhez hasonló

RÖGZÍTETT

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (cikkszám: CS140832)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Fokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 500 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 2060 x 1060 mm

Fokok mérete (Sz x M) 2000 x 240 mm

A dobogó és a fokok anyaga Horganyzott acél járórács

Fokok száma (dobogóval) 3 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Háromoldali korlát kapaszkodóval és térdvédelemmel

Rögzítés Talajrögzítő lemez alul

Különlegesség Önállóan is felállítható, de a talajhoz is rögzíthető

Cikkszám: CS140832

A rögzített dobogós lépcső körbefutó  
korlátokkal van ellátva, így garantálva a 
kényelmet és biztonságot. A dobogó alatt 
kereszttámaszok találhatóak. A dobogó és 
a lépcsőfokok minőségi acél járóráccsal 
vannak borítva.

EGYEDI VEVŐI  

IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ

Rögzített dobogós lépcső 
egyedi rendszermegoldásként
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406

A gurítható dobogós lépcső alkalmazható 
stabil munkafelületként, vagy a  
munkaterület megközelítésére. A  
könnyű alumínium szerkezet egyszerre 
stabil és mobil. A dobogós lépcső  
gurítható, így nagyon könnyen  
áthelyezhető egy másik munkaterületre.

Termékvariáció /  
a képhez hasonló

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (Cikkszám: CS141895)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Fokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 600 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1260 x 1155 mm

A dobogó és a fokok anyaga Bordázott alumínium

Fokok száma (dobogóval) 3 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Háromoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Alaptartó 4 forgó kerék Totalstop-pal

Különlegesség A kerekeknek köszönhetően nagyon könnyen mozgatható

Gurítható, alumínium  
dobogós lépcső 
egyedi rendszermegoldásként

GURÍTHATÓ

Cikkszám: CS141895

EGYEDI VEVŐI  

IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

Rögzített, két oldalon járható  
dobogós lépcső 
egyedi rendszermegoldásként

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (Cikkszám: CS141703)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Fokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 1240 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 860 x 1925 mm

Fokok mérete (Sz x M) 800 x 225 mm

A dobogó és a fokok anyaga Bordázott alumínium

Fokok száma (dobogóval) 2 x 6 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Egyoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Rögzítés Talajrögzítő lemez alul

Cikkszám: CS141703

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406

Rögzített dobogó korrózió- és időjárásálló 
sajtolt alumínium profilból, nagy 
szilárdságú és multifunkcionális csavar 
horonyokkal. Moduláris rendszerünknek 
köszönhetően az alkatrészek cseréje vagy 
testreszabása bármikor lehetséges. 
Lehetséges egyedi szögek, szélességek  
és magasságok kérése, valamint az 
alkatrészek egyedi színezésére is van 
lehetőség.

Termékvariáció /  
a képhez hasonló

EGYEDI VEVŐI  

IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ

RÖGZÍTETT
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

Gurítható, egy oldalon  
járható dobogós lépcső 
egyedi rendszermegoldásként

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (Cikkszám: CS140833)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Fokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 1400 mm

Dobogó mérete (Sz x H) 1260 x 2730 mm

Fokok mérete (Sz x M) 1200 x 240 mm

A dobogó és a fokok anyaga Horganyzott acél járórács

Fokok száma (dobogóval) 7 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Háromoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Alaptartók
2 db 1300 mm széles, a támasztási oldalon a hátsó 
kitámasztónál 2 db fékezhető forgó kerék Ø 160 mm

Különlegesség Vonófej a lépcső felőli oldalon 47 mm átmérőjű 
vonógömbbel az ügyfélspecifikus vontató szerkezetekhez

Cikkszám: CS140833

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406 

Gurítható dobogós lépcső korrózió- és 
időjárásálló sajtolt alumínium profilból, 
nagy szilárdságú és multifunkcionális 
csavar horonyokkal. Moduláris rendsze-
rünknek köszönhetően az alkatrészek 
cseréje vagy testreszabása bármikor 
lehetséges. Lehetséges egyedi szögek, 
szélességek és magasságok kérése, 
valamint az alkatrészek egyedi színezésére 
is van lehetőség.

Termékvariáció /  
a képhez hasonló

EGYEDI VEVŐI  

IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ

GURÍTHATÓ
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Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

A fenti képen szereplő termék műszaki adatai (Cikkszám: CS141896)

Szerkezet összterhelhetősége 300 kg

Fokok max. terhelhetősége 150 kg

Függőleges magasság (dobogó magassága) 2250 mm

Dobogó magassága (Sz x H) 800 x 700 mm

Fokok mérete (Sz x M) 800 x 240 mm

A dobogó és fokok anyaga Horganyzott acél járórács

Fokok száma (dobogóval) 11 db

Lépcső dőlésszöge 45°

Korlátok Háromoldali korlát kapaszkodóval, térd- és bokavédelemmel

Alaptartók 2 db 1600 mm széles 2 db fékezhető forgó kerékkel Ø 160 mm

Gurítható, egy oldalon  
járható dobogós lépcső, 
egyedi megoldások

Cikkszám: CS141896

További információért, vázlatrajzokért és a 
megrendelőlapért keresse fel weboldalunkat:
www.krause-systems.de/entsorgung 
HOTLINE   +36 23 522 406 

A gurítható dobogós lépcső jellemzői 
megegyeznek a CS 140833 cikkszámú 
termékkel, viszont rendelkezik még 4 db 
integrált görgővel.

Termékvariáció /  
a képhez hasonló

EGYEDI VEVŐI  

IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ

GURÍTHATÓ
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Biztonság és kényelem 
jellemzi a szerelődobogó 
és dobogó sorozatokat
Nem minden probléma igényel egyedi megoldást. A standard termékeink 
között is találhat a mindennapi munkavégzéshez szükséges biztonságos és 
kényelmes megoldásokat. 

A továbbiakban megtekintheti néhány standard termékünket. További, 
kifejezetten az Ön igényeire szabott termékeinket a nagykatalógusunkban 
vagy weboldalunkon találja: www.krause-systems.de/entsorgung

Széles termék választékunkat keresse új nagyka-
talógusunkban vagy a www.krause-systems.de/
entsorgung weboldalunkon

Dobogók Szerelődobogók

Standard megoldások



11

Egyedi szerkezetek hulladék elszállításához

Ajánlatot kérnénk a következő termékre, cikkszám: 

  Ajánlatot kérnék a mellékelt vázlatrajz alapján,  
amit a weboldalról töltöttem le. 
krause-systems.de/entsorgung

  Területi képviselő látogatását kérném  
Időpontot egyeztethet a következő elérhetőségeken:   Tel:   E-mail: 

 Kapcsolattartó                          Név: 

  A nagykatalógus és az „Egyedi rendszermegoldások“ katalógus postázását kérem 
 
Aláírás: 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Bélyegző:

Kapcsolatfelvételi űrlap

 Saját rajz/leírás alapján kérnék ajánlatot

Fax: +36 23 521 132
E-mail: egyediszerkezetek@krause-systems.hu
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