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Létrák és állványrendszerek

Jégmentesítő  állványrendszer

Hivatkozás a KRESZ-t magába foglaló rendelet 
3. § 1. bekezdésének c. pontjára! 
A KRESZ szabályainak megfelelõen minden gépjármûvezetõ köteles 
a forgalomban történõ részvételt megelõzõen gépjármûvét egész 
évben a „tetõterheléstõl“ mint pl. jég, hó és faágak megtisztítani.

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 
CH-5623 Boswil
Phone: +41 (0)56 666 90 50 
Fax:     +41 (0)56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd, 
Tolmács u. 5-7.
Phone: +36 (06) 23 / 521 130  
Fax:     +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 
PL- 58-100 Świdnica
Phone: +48 (0) 74 / 851-88-00 
Fax:     +48 (0) 74 / 851-88-18
E-Mail: info@krause-systems.pl

ООО KРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-127473 Москва
2-й Самотёчный переулок, д. 1
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
ул. Брусиловского 17/3
тел.: +7 (7172) 57 67 98
факс: +7 (7172) 56 97 83
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld
Phone: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 
Fax:     +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de

krause-systems.hu

Bõvebb információ a 
jégmentesítõ állványról

További lehetőségek haszongépjárművek megközelítéséhez

Gurítható jégmentesítõ
állványrendszer

Gurítható karbantartó 
dobogó

Gurítható, állítható 
magasságú dobogó

Gurítható fellépõ 
rakodófelülethez

Felkeltettük érdeklõdését?

Területi képviselõi látogatást kérek

Kérem, küldjék el az egyedi szerkezetekre 
vonatkozó kiadványukat

Fel szeretnék iratkozni hírlevelükre

Ajánlatot kérnék jégmentesítõ állványra az alábbi hosszúsággal:

Kérem, küldjék el KRAUSE nagykatalógusukat

Ezúton megrendelem az alábbi:

Jégmentesítõ állványrendszer 
járólaphosszakban:

6 m
Cikksz. 970046

12 m
Cikksz. 970060

9 m
Cikksz. 970053

15 m
Cikksz. 970077

Korlátbõvitmény szett 
járólaphosszakban

6 m
Cikksz. 970121

12 m
Cikksz. 970145

9 m
Cikksz. 970138

15 m
Cikksz. 970152

1 Kézi hókotró
Cikksz. 970091

Lezáró korlát 
szett figyelmez-
tetõ táblával
Cikksz. 970176

2

3

(3 m-es osztásokban)

Név:

Cím:

Kapcsolattartó:

Telefon:

E-Mail:

Fax:

Web: www.

Dátum, aláírás, 
bélyegzõ
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A még nagyobb biztonságért a közlekedésben!

Biztonság bármely idõjárási 
körülmény esetén

A háromrészes oldalvédelemnek és a 
perforált acél járólapoknak köszönhetõen 

a karbantartási és tisztítási munkálatok 
bármilyen idõjárás esetén különösen nagy 

biztonsággal végezhetõek.

Gazdaságos és 
flexibilis egész évben
Két járófelülettel (az alsó járófelület kiegészítõként 

elérhetõ 1  „korlátkiegészítõ szett“) és biztonsággal 
használható az állvány egész évben pl. a 
tehergépjármû karbantartására és tisztítására. 
Falhoz rögzítve valamint szabadon állóan 
(kitámasztókkal kiegészítve) is alkalmazható.

3 méteres járólapmagasság
állványelemekbõl

A 3 méteres magasságnak köszönhetõen 
bármely tehergépjármû optimálisan elérhetõ. 
A magasság 3 méterenként hosszabbítható. 
A menetes talpaknak köszönhetõen a rend-

szer egyenetlen talajon is felállítható.

Csúszásmentes, széles és 
kényelmes lépcsõfeljáró
A sofõr hó- és jégmentesítés céljából gyorsan 
és biztonságosan a munkaszintre juthat. 
A kiegészítõként rendelhetõ 3  „lezáró korlát 
szett figyelmeztetõ táblával“ megakadályozhat-
ja, hogy illetéktelenek az állványra jussanak.

Kiegészítők

KRAUSE kiegészítő 
szolgáltatás:
+ Helyszíni összeszerelés
+  Felülvizsgálat – a munkaeszközök 

munkavédelmi felülvizsgálatára 
vonatkozó rendelet alapján

+36 23 / 521 130
ertekesites@krause-systems.hu

+

KRAUSE jégmentesítő  állványrendszer
Minden gépjármûvezetõ felelõs a közlekedésbiz-
tonsági feltételek biztosításáért gépjármûvével 
kapcsolatban. Minden vállalkozó köteles 
gépjármûvezetõit ezekrõl tájékoztatni. 

A KRESZ-t magába foglaló rendelet 3.§ 1. 
bekezdésének c. pontja szerint: Aki a közúti közle-
kedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a 
személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
Ennek értelmében, akinek a gépjármûvérõl leesõ hó 
vagy jég kárt okoz, az szabálysértést követ el.

KRAUSE-tipp:
Semmi esetre se induljon útnak elõ-
zetes ellenõrzés nélkül. A veszélyes
„tetõterhelést“ mint pl. jeget, havat, 
faágakat vagy vizet minden esetben 
távolítsa el.

!
Vereinigung Deutscher

Autohöfe e.V.

Partnerünk

Az képen az alábbi termék látható:
Cikksz. 970077, 970152 és 970176

Korlátkiegészítő 
szett1
Az alsó szint biztonságos 
használatához

 +  Létra 

 + Lezárókorlát

 +  Korlátok
(kép nélül)

Jégkaparó2
 +  Kb. 2,40 m hosszú, kb. 0,60 m széles 

 + Extra hosszú szár

 +  A flexibilis szár egy anya 
segítségével a kívánt állásban 
rögzíthetõ

 +  Húzó és toló mozdulat is 
lehetséges

 +  A jégtáblák összetörését a 
kemény mûanyag fejek segítik

 +  Az egyik oldala merev 
alumínium lap, a másik 
teljesen gumírozott

 Kb. 2,40 m hosszú, kb. 0,60 m széles 

segítségével a kívánt állásban 

 A jégtáblák összetörését a 
kemény mûanyag fejek segítik

Jégkaparó – Cikksz. 970091 

Lézáró korlát szett
figyelmezető 
táblával
Illetéktelenek feljutását 
megelõzendõ

3 Lézáró korlát szett

Lezáró korlát szett figyelmeztetõ táblával –
Cikksz. 970176

Korlátkiegészítõ szett – járólaphosszúság 
6 m: Cikksz. 970121               9 m: Cikksz. 970138 
12 m: Cikksz. 970145              15 m: Cikksz. 970152

Egész évben
használható

Hó- és jégmentesítés

Karbantartási és takarítási munkálatok

!


