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Rusztowanie Stabilo 10
(0,75x2,0m) wys. rob. 7,40 m
- KRAUSE
Cena brutto

8 669,00 zł

Cena netto

7 047,97 zł

Dostępność

3-5 dni roboczych

Czas wysyłki

3-5 dni roboczych

Numer katalogowy

731340

Kod producenta

731340

Opis produktu
Aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 10 (0,75 x 2,0 m) wys. rob. 7,40 m - KRAUSE

Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
Doskonałe do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Pomost o wymiarach ok. 0,75 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
odporną na warunki atmosferyczne.
Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej
14,40 m (górny podest na wysokości 12,40 m ).
Rusztowanie grupy 3 - 200 kg/m2, zgodne z normą EN 1004. Atestowane przez TUV/GS.
Pomost z klapą przejściową można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25cm).
Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych
szczeblach.
Szybki montaż bez użycia narzędzi jest możliwy ze względu na niewielką liczbę części konstrukcyjnych oraz
zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych.
W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do
niwelowania nierówności podłoża.
W komplecie 2 podpory narożne zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
Szeroki,stalowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność i maksymalne bezpieczeństwo
Producent Krause.

Dane techniczne:

Nr kat.

731340

Wysokość robocza

A

7,40 m

Wysokość do podestu

B

5,40 m

Wysokość rusztowania

C

6,40 m

Waga (kg)
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173,00

Nr kat.

731340

Części składowe

Nr kat.

Rama pionowa 0,75 x 2,0 m

Ilość szt.

705167

5

705174

2

Podest z klapą 2,0 m

701213

2

Stężenie ukośne

702852

4

Stężenie poziome

702210

8

Stężenie podstawy 2,0 m

912848

2

Stabilizator

914071

2

Stopa do stabilizatora

914026

4

Burta poprzeczna 0,75 m

703743

4

Burta podłużna 2,0 m

703712

4

Rolka jezdna 150 mm z hamulcem i

914101

4

Rama pionowa 0,75 x 1,0 m

regulacją wysokości
Podpora
Zawleczka
Ciężarek balastowy (10KG)

704306

914095

2

704405

18

Akcesoria dodatkowe

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w
instrukcji montażu.
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Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 14,40 m
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