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Magasban történő munkavégzést segítő megoldások (E-) buszokhoz

Megoldások magasban történő
munkavégzéshez (E-) buszok esetén
Biztonságos feljutás és munkaterület buszokhoz ill. buszokon
Megoldásaink:
+ Felületek tetőmunkához, áthidalók és munkaállványok
+ Rögzített vagy gurítható
+ K önnyű és gyors munkaterület váltás a gurítható
munkaszerkezetnek köszönhetően
+ Fix munkamagassággal vagy magasságállítással

+	
Milliméter pontos és anyagkímélő illesztés a buszok külsejéhez
"nulla" illesztési hézaggal és ütközésvédelemmel
+ A helyszíni adottságokhoz való egyéni illeszkedés
+	
Állandó kapcsolattartókból álló projekt csapat az első felméréstől
egészen a szerkezet üzembe helyezéséig

+ Manuálisan vagy elektromosan állítható

A KRAUSE megoldások buszok gyártásánál és szerelésénél is alkalmazhatóak a
legmodernebb gyártósorokon – akár ideiglenesen telepített felületként tetőmunkákhoz,
akár a gyártás során kis távolságokat összekötő áthidalóként, esetleg összekötő
szerkezetként futószalagos gyártás során.
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GAZDASÁGOS
BIZTONSÁGOS
EGYEDI
Előnyök az Ön számára:
+ A leállás ideje a minimumra csökken
+ A buszok gyorsan visszakerülnek az utasforgalomba
+ Munkatársai maximális munkabiztonságot élveznek
+ A munkavégzés több szinten is lehetséges, egyidőben
+ A termék mozgatása targoncával is megoldható
(ezáltal biztosított a nehéz elemek ergonomikus
és biztonságos össze- és szétszerelése)
+	
Biztonságos feljutás a tetőmunkafelülethez a kapaszkodóval
és önzáródó biztonsági ajtóval ellátott lépcsőnek köszönhetően

Alkalmazási területek javítás és karbantartás esetében:
+ A buszokon vagy azok tetején található klímaberendezések, tartályok és akkumulátorok
+ Ablakfelületek
+ A járművek eleje és hátulja
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