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A mobil alumínium munkaállvány!
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ClimTec alumínium munkaállvány
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Alumínium munkaállvány
+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően.
+ A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos
felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál
a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók.
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását.
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban.
+ Minden csomag tartalmaz egy járólapot, így a járólapok közti távolság maximum 2 m.
+ Gyorsan, szerszám nélkül felépíthető a forma és erőzáró csatlakozóknak, valamint az egymásba tolható korlátkeret
rendszerelemeknek köszönhetően.
+ A ClimTec® alapállvány az alacsony állványmagasság és a behúzható alaptartók miatt összeszerelt állapotban is problémamentesen
tolható át az ajtókon, így a beltéren végzett munkálatok ideális állványa.
+ A V-alakú alaptartónak köszönhetően az állófelület hossz- és keresztirányban is megnövelhető,
így garantált a biztos állás.
+ A csúszásmentes, bordázott létrafokok révén biztonságos belső fellépési lehetőség.
+ A ClimTec® alapállvány az első magasítással kiegészítve lépcsők és sarkok
esetében is alkalmazható.
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ClimTec alumínium munkaállvány

Felállítva is problémamentesen tolható át az ajtókon

Az alapállvány sokoldalúan használható

A ClimTec® alapállvány a behúzható alaptartó elemeknek köszönhetően összeszerelt állapotban is problémamentesen tolható át pl. ajtókon.

Már az alapállvánnyal is (kerekek EXTRAKÉNT) könnyen és biztonságosan végezhet el számos munkát.

Az átjáróval felszerelt járólapnak köszönhetően
biztonságos a felmászás

A magasságbeli különbségek könnyen áthidalhatók

A ClimTec® alapállvány az első magasítással kiegészítve lépcsők és
sarkok esetében is alkalmazható.

A szinte már létraként funkcionáló állványkereteknek és az időjárásálló,
átjáróval ellátott járólapnak köszönhetően a ClimTec® munkaállványra
való feljutás teljesen biztonságos. Az állványkeretek 1 vagy 2 m-es elemekkel magasíthatók.
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ClimTec alumínium munkaállvány

A csomagok összeállítása
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I. magasítás

II. magasítás
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Megnevezés

715067

ClimTec® alapkeret 1,75 x 0,65 m
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ClimTec® kihúzható alaptartó
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ClimTec függőleges keret 2,00 x 0,65 m
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ClimTec függőleges keret 1,00 x 0,65 m

0

2

0

712707

ClimTec® átlós merevítő 1,89 m
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ClimTec® járólap átjáróval 1,50 x 0,60 m
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ClimTec korlátrúd 1,59 m
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ClimTec hosszanti bokaléc 1,50 m
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ClimTec® keresztirányú bokaléc 0,70 m
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ClimTec® stabilizáló készlet
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ClimTec biztosítószeg 40
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ClimTec GuardMatic-System
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Kerékkészlet

Kerékkészlet

Ballasztsúly

Kitámasztó

115 mm

Ø 125 mm
Cikkszám

714169

Állítható magasságú
Cikkszám

Ø 150 mm
914323

Súly

10,0 kg

Mennyiség

darab

Cikkszám

704306

Cikkszám

714039
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ClimTec alumínium munkaállvány

Munkamagasság kb. 7,00 m

Részletes áttekintés

Gyorsan, szerszám nélkül felépíthető a forma
és erőzáró csatlakozóknak köszönhetően

Munkamagasság kb. 5,00 m

Az innovatív korlátkeretek,
GuardMatic-System, könnyű és gyors
szerelést tesznek lehetővé az átlós
merevítők teljes integrálásával

A csúszásbiztos és időjárásálló járólapon
biztonságos az állás

2m

Munkamagasság kb. 3,00 m

Az állvány 6 ponton van biztosítva, így
maximális biztonság érhető el a magasban

A V-alakú alaptartónak köszönhetően
megnövelhető az állófelület hossz- és
keresztirányban is, így garantált a
biztos állás

EXTRÁK
Minden csomag tartalmaz egy
járólapot, így biztosítva a legfeljebb
2 m-es járólapok közti távolságot

!

Kérjük, ügyeljen a felépítési és használati útmutató előírásaira!

EXTRÁK
Az állvány
szélesítéséhez és a
biztonság növeléséhez
kitámasztó is
elérhető
Kerekek két méretben
választhatók:
Ø 125 mm vagy
Ø 150 mm (állítható
magasságú)
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Tel.: +49 (0) 6631 795-0
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