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PROFISTEP® COMBI 2018

Variabilní a mnohostranně použitelný hliníkový

univerzální žebřík se 6 bezpečnostními klouby a

kovovou plošinou.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

Tu můžete složit!

Znáte pracovní plošinu, která se vejde do

zavazadlového prostoru Vašeho vozidla? Ve

složeném stavu je tento žebřík dlouhý pouze

jeden metr. Nezbytný pro každého mobilního

uživatele! V jednom a vždy s sebou tak máte

pracovní plošinu, štafle, příložný a standardní

žebřík. A díky celkem šesti bezpečnostním

kloubům s maximální bezpečností. Univerzální

žebřík ProfiStep® - vejde se do (téměř)

každého zavazadlového prostoru.

pracovní plošina, příložný a standardní žebřík

v jednom

s oddělenou dvoudílnou, neklouzavou,

rýhovanou kovovou pracovní plošinou (143 x

30 cm) k pohodlnému a bezpečnému použití

jako pracovní plošina

k přepravě a k uložení lze kompaktně složit

na rozměry 99 (šířka) x 37 (hloubka) x 27

(výška) cm

DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

6 bezpečnostních kloubů k uzamknutí a odemknutí

jednotlivých dílů žebříku

rýhované příčle v protiskluzovém provedení

2 stabilní příčníky se stabilními patkami z PVC (délka

 

VLASTNOSTI

Příčle: 4 x 3

Pracovní výška:

jako příložný žebřík max. 435

cm,
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příčníku 73 cm)

široké zakulacené bočnice (průřez bočnice 61 x 22 mm)

vysoce pevná spojení příčlí a bočnic

nosnost do 150 kg

jako pracovní plošina max. 290

cm

Hmotnost: 16,7 kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní plošina

Lze použít jako příložný žebřík i volně

stojící štafle

lze použít volně stojící

Lze použít jako příložný žebřík

Počet příčlí 4 x 3

Montážní šířka/hloubka A = 77 cm, B = 220 cm

Výška plošiny 90 cm

Výška štaflí 165 cm

Výška příložného žebříku 324 cm

Max. dosažitelná pracovní výška 435 cm

Max. dosažitelná pracovní výška

příložného žebříku

435 cm

Rozměry balení (VxŠxH) A = 92 cm, B = 77 cm, C = 27 cm

Hmotnost 16,7 kg
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