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PROFISTEP® COMBI 2018

3dílný hliníkový kombinovaný žebřík s příčníky a

tlapovýma nohama.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Žebřík na všechno

Jeden žebřík - pět různých kombinací. To je

kalkulace, která se vyplatí. Ať již jako

jednoduchý, dvojitý, třídílný příložný nebo

výsuvný žebřík či volně stojící štafle - tento žebřík

je vhodný pro všechny účely použití a díky

automatické zdvihové a transportní pojistce a

protiskluzovému profilu stupňů zaručuje

maximální bezpečnost. Bezpečný a

mnohostranný: kombinovaný žebřík ProfiStep®

firmy Hailo.

jednoduchý, dvoudílný nebo třídílný příložný

žebřík nebo volně stojící štafle

speciální příčný a podélný profil čtyřhranných

příčlí s o 40% vyšší neklouzavostí

vysoce stabilní příčník s tlapovými nohami

DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

všechny příčle jsou individuálně výškově nastavitelné

2 páry stabilních aretačních háků s automaticky zapadající

zdvihovou a transportní pojistkou

široké bočnice a příčle, extrémně stabilní, dvojitě posílená

spojení příčlí a bočnic

2 nasazovací patky s posíleným profilem pro rovné

podlahy a 2 stabilní velkoplošné tlapové nohy z PVC na

příčníku, pevně ukotvené a neklouzavé

povrch bočnice s haptickou a ergonomickou strukturou

 

VLASTNOSTI

Příčle: 3 x 12

Pracovní výška: max. 895 cm

Hmotnost: 27,0 kg
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stabilní popruhy

kryt bočnice s rýhovanou stěnovou příložnou plochou

nesnímatelný třetí díl žebříku (7312-007)

nosnost do 150 kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Lze použít jako příložný žebřík i volně

stojící štafle

lze použít volně stojící

Lze použít jako příložný žebřík

Počet příčlí 3 x 12

Montážní šířka/hloubka příložného

žebříku

A = 127 cm, B = 213 cm

Montážní šířka/hloubka výsuvného

žebříku

A = 127 cm, B = 216 cm

Výška příložného žebříku 795 cm

Výška výsuvného žebříku 544 cm

Max. dosažitelná pracovní výška 895 cm

Max. dosažitelná pracovní výška štaflí 430 cm

Max. dosažitelná pracovní výška

příložného žebříku

895 cm

Max. dosažitelná pracovní výška 590 cm

Rozměry balení (VxŠxH) A = 347 cm, B = 48 cm, C = 21 cm

Hmotnost 27,0 kg
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