Combi
®

System

Осигурителни принадлежности
1 Степенка/
платформа

5 Регулируема
траверса

• За сигурно и удобно стоене
върху стълби с напречници
• Може да се използва като
поставка при различни работи
върху стълби с
квадратни стъпала
• товароносимост до 150 kg
• изпитано по TÜV

• За увеличаване на площта за стоене
и изравняване на височините на
неравни повърхности
• Подходяща за напречни сечения на
профилите 64 x 25 mm до 97 x 25 mm
• Не може да се използва при
конусовидни стълби
• Изпитана по TÜV

Арт. №.

122063

2 Опорни шипове
за стълби (чифт)
• Съгласно предписанията на
Профсъюзите за защита от
злополуки върху затревени площи
трябва да се използват шипове за
стълби
• Могат да се използват също и при
стълби с траверси
• Подходящи за напречни сечения на
профилите  64 x 25 mm до 97 x 25 mm
Арт. №.

121400

3 Удължител за
рамена
• За изравняване на подови
неравности, например стълбищни
стъпала, ръбове на бордюри и др.
• Регулира се плавно до макс. 600 mm
• Подходящ за рамена с напречни
сечения 64 x 25 mm до 97 x 25 mm
• Изпитан по TÜV

Арт. №.

6 Комплект „денивелация“
за траверси
• За правилно отвесно и сигурно
положение на траверсата върху
стълбищни стъпала, прагове
и неравни подове (обхват на
регулиране до 230 mm)
• За всички стълби с напречни
траверси
• Изпитан по TÜV
Арт. №.

122292

122285

7 Мултиборд
• За окачване при употреба на
стълбата като работна
платформа и поставка
• Неплъзгаща се и
водоустойчива работна
платформа

Дължина mm
Арт. №.

121417

Арт. №.

810
122261

4 Разделител дистанциращо
приспособление

8 Стенни държачикомплект

• За трудно достъпни места за
работа, например прагове на
зидове, покривни надстройки и др.
• Изтеглящи се телескопични опори
до 600 mm
• Подходящ за рамена с напречни
сечения 64 x 25 mm до 97 x 25 mm
• Изпитан по TÜV

• За сигурно окачване на
стълби
• Могат да се заключват
(ключалката
не е включена в обема на
доставката)
• Изпитани по TÜV

Арт. №.

122018

Арт. №.

122469

