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Znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie – rzuć nam wyzwanie!
Aby stworzyć perfekcyjne rozwiązanie dla Państwa kompleksowych
i indywidualnych problemów, przejmujemy cały łańcuch procesu – od
planowania przez wytworzenie, montaż, aż do obsługi serwisowej.
 Indywidualne rozwiązania.
 Rozwiązania wypracowane wspólnie z naszym
fachowym doradcą.

IDEA
I OFERTA

 Doskonała proporcja usługi do ceny uzyskana
dzięki konfiguratorom i systemowi modułowemu.
 Szczegółowa oferta z rysunkiem i modelem 3D
dostępna 24 h/dobę.

WDROŻENIE
I REALIZACJA
 Dokumentacja techniczna.
 Zapewnione zaopatrzenie w części zamienne.
 Seminaria i szkolenia.
 Kontrole produktu.

OBSŁUGA SERWISOWA
I WSPARCIE TECHNICZNE
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 Obsługa posprzedażowa.
 Szybka pomoc w problemach.

KONTAKT
 Szybkie rozwiązania poprzez standaryzację.
 Szybka realizacja i dostawa.
 Montaż na miejscu – wykonany przez naszych specjalistów.
 Bezpieczeństwo i wysoka jakość.
 Zgodność z wszelkimi istotnymi normami.
 Konstrukcje posiadające certyfikat TÜV.

telefon:
32 266 63 26
faks:
32 292 53 70
e-mail:
zarges@zarges.pl
Internet:
www.zarges.pl
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Konfigurator online dla schodów i podestów

Wykonanie na miarę bez dopłaty!

To takie proste:
Skonfiguruj – zarejestruj – gotowe!
www.creaxess.pl
Skorzystaj z 24 – godzinnego serwisu internetowego:
Niezależnie od tego czy potrzebujesz schodów czy też
przejezdnych podestów, nowy system projektowania
firmy Zarges ułatwi skonfigurowanie oczekiwanego
produktu, uwzględniając przy tym wszystkie istotne
normy.

Zestawienie najważniejszych zalet:
 Zgodna z normami konfiguracja w Internecie z funkcją
wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym.
 Szybka oferta wraz z rysunkiem 2D i wszystkimi
najważniejszymi wymiarami.
 Rysunki modelowe 3D do zaimplementowania w projekcie
(po zatwierdzeniu przez firmę ZARGES).
 Łatwy montaż dostarczonych elementów.
 Wykonanie na miarę bez dopłaty!
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Schody oraz przejścia konfigurowane według
indywidualnych wytycznych. Do obsługi
i konserwacji maszyn i urządzeń

Możliwości konfiguracji
 Nachylenie 45 lub 60 stopni.
 Wysokość do 4510 mm przy nachyleniu 45 stopni.
 Wysokość do 5250 mm przy nachyleniu 60 stopni.
 Szerokość stopni 600, 800 lub 1000 mm.
 Platformy z aluminium lub kraty stalowej.

Pozostałe opcje dostępne w konfiguratorze.

Nie wymagamy posiadania
szczególnej wiedzy na
temat produktu:
Daj się poprowadzić!
System prowadzi przez wszystkie
istotne zagadnienia, pytając
np. o obszar zastosowania,
podstawowe wymiary, materiał,
rozmieszczenie podestów itp.
W kilku krokach otrzymasz pełną
ofertę wraz z rysunkiem – to takie
proste.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Szczegółowych informacji udzielą
pracownicy Zarges po numerem
telefonu: (32) 266 63 26

www.creaxess.pl
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System planowania drabin ewakuacyjnych

To takie proste:
skonfiguruj – zarejestruj – gotowe!
www.drabiny-ewakuacyjne.pl
Skorzystaj z 24-godzinnego serwisu internetowego:
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz drabin do
konserwacji, drabin awaryjnych do budynku czy drabin
zapewniających dostęp do maszyn – nowy system
projektowania ZARGES ułatwi skonfigurowanie drabin,
uwzględniając wszystkie istotne normy.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZALET:
 Zgodna z normami konfiguracja w Internecie z funkcją
wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym.
 Szybka oferta wraz z rysunkiem 2D i wszystkimi
najważniejszymi wymiarami.
 Rysunki modelowe 3D do zaimplementowania w projekcie
(po zatwierdzeniu przez firmę ZARGES).
 Pobieranie obliczeń statycznych, karty obmiarowej
i kontrolnej, zdjęć produktów, prezentacji itp.
 Dokumentacje przetargowe dla projektantów i architektów.
 Wykonanie na zamówienie bez dopłaty!
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Drabiny ZARGES to ekonomiczne rozwiązanie w przypadku obiektów
z drogami ewakuacyjnymi, dostępu do maszyn i instalacji oraz innych
montowanych na stałe dróg dostępowych umożliwiających konserwację
budynków. Wszystkie komponenty pochodzą od jednego dostawcy,
pasują do siebie idealnie i nadają się do indywidualnych zastosowań i
wymagań na miejscu. Ich ekonomiczność zapewnia szybki i łatwy montaż
w miejscu przeznaczenia!

Drabina ewakuacyjna - dostęp do urządzenia

Drabina na silosie mocowana na stałe

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Porady udzielane przez ekspertów
firmy ZARGES.
Skorzystajcie z serwisu internetowego:
www.drabiny-ewakuacyjne.pl

Kontakt z Zarges:
tel.fax: (32) 266 63 26
Drabina ewakuacyjna
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System modułowy dla rozwiązań specjalnych

Atuty systemu modułowego ZARGES:

Poszczególne moduły:

 Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

 Nawierzchnie platform i stopni.

 Niewielka waga, a w związku z tym większa mobilność
i manewrowość.

 Platformy.

 Wysoka precyzja, dokładne wykonanie a mimo to solidność
i wytrzymałość konstrukcyjna.
 Spójne łączenie poszczególnych modułów.
 Odporność na korozję i rozpuszczalniki dla długiej
żywotności – ochrona nawierzchni jest już zbędna!
 Odporność na promieniowanie UV.

 Schody i drabinki.
 Barierki i poręcze.
 Dostosowania krawędzi.
 Mechanizmy jezdne.
 Regulacje wysokości.
 Wyposażenie dodatkowe.

 Możliwość recyclingu: 100 %.
 Ergonomiczne rozwiązania przemysłowe dla większego
bezpieczeństwa i łatwiejszej obsługi.
 Wieloletnie zaopatrzenie w części zamienne i komponenty
łatwo wymienne.

Uwzględniono wszystkie istotne
normy i przepisy:
 DIN EN ISO 14122 – Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki
dostępu do maszyn.
 DIN EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych.
 Dyrektywa UE nr 2006/42/WE w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
 DIN EN ISO 9001 – Zarządzanie jakością.

Poczwórne przejście
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Stanowisko kontrolne traktorów

Nawierzchnie platform i stopni

Aluminium, ryflowane

Aluminium, wykrawanie XCut

Kratka z profilu z blachy,
tłoczona

Ruszt kratowy

Aluminium blacha ryflowana

Platformy

Przykład prostej platformy

Przykład platformy drewnianej w kształcie litery U

Przykład platformy z rampą

Platforma z klapami serwisowymi

Schody i drabinki

Schody stałe

Schody przemysłowe zewnętrzne w różnych wariantach pochylenia (schody
z cztero elementowym profilem)

Schody teleskopowe

Drabiny
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Poręcze i zabezpieczenia przed upadkiem

Stałe

Na wtyk

Składane

Wychylne

Opuszczane

Przesuwne poziomo

Zawieszane

Przejście z samoczynnym zamykaniem

Teleskopowe

Opuszczane barierki

Drzwi obrotowe

Dostosowanie krawędzi

Stałe

Składane

Wysuwne elementy blaszane

Kasety wysuwne

Element wysuwany ręcznie

Element wysuwany mechanicznie/
elektrycznie

Mechanicznie przy użyciu zębatek lub
za pomocą wciągarek linowych

Elektrycznie

Wysuwne elementy blaszane

Regulacje wysokości

Ręcznie przy użyciu wózka widłowego/żurawia
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Hydraulicznie z mechanizmem
zabezpieczającym

Mechanizmy jezdne i rolki

Trawersy

Trawersy z wysunięciem, wychylne

Trawersy ze słupkami regulacyjnymi

Trawersy teleskopowe ze słupkami (90°)

Rolki prowadzące z blokadą zupełną

Potrójne rolki prowadzące z blokadą

Kółka z kołnierzem

Rolka nastawna

Wyposażenie dodatkowe

Poduszka sigma

Poduszka rurowa

Poduszka falista

Dyszle

Mostki szczeliny

Uchwyty dźwigowe

Łączniki do wózka widłowego

Szybkonapinacze

Rolki prowadzące

Taśmy/łańcuchy zamykające

Półki narzędziowe

Urządzenie „na kobyłkach“

Media – elektryka

Media – pneumatyka

Media – oświetlenie
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04 Schody zewnętrzne przemysłowe
W ramach systemu modułowego ZARGES
oferujemy schody przemysłowe zewnętrzne
w różnych wersjach: stacjonarne/mobilne
schody, drabiny oraz rampa, w dowolnej
kombinacji ze spocznikami lub pomostem
roboczym.

Schody specjalne na
dwóch poziomach

Drabiny przesuwne z podestem

Schody z przemieszczeniem bocznym do wejść po stromych płaszczyznach

Schody stałe z wychylnymi drzwiczkami balustrady

Schody wychylne
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Stacjonarne schody
przemysłowe zewnętrzne
z linką sterowniczą

Stacjonarne schody
przemysłowe zewnętrzne

Stacjonarne schody przemysłowe zewnętrzne ze spocznikiem

Schody przemysłowe zewnętrzne o różnym nachyleniu/schody z cztero
elementowym profilem

Dostęp w formie rampy

Zespół drabin przymocowanych na stałe do chłodni kominowej
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Pomosty robocze i serwisowe
Pomosty robocze i serwisowe ZARGES można
dopasować niemal do wszystkich konturów
oraz zamontować przy użyciu konsol na podłożu
jak również bezpośrednio przy urządzeniu.
W połączeniu z naszymi zewnętrznymi schodami
przemysłowymi powstają pomosty stacjonarne
oraz mobilne, które można perfekcyjnie
dostosować do Państwa wymagań. Trwała
konstrukcja aluminiowa wytrzymuje obciążenia
Zespół pomostów

do 500 kg/m².

Jezdne platformy serwisowe z odbiorem TÜV do przewozu osób

Stacjonarny pomost roboczy

Stanowiska kontrolne z wysuwnymi kasetami i żurawiem

Pomost roboczy ze stopkami maszynowymi z regulowaną wysokością
do obsługi instalacji
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Pomost roboczy i serwisowy
na stanowisku kontrolnym

Pomost roboczy zawieszany pod sufitem z klapami serwisowymi obsługiwanymi
gazowymi sprężynami naciskowymi

Ruchome pomosty serwisowe z możliwością demontażu i regulacją wysokości,
wyposażone w zewnętrzne drabinki przemysłowe, teleskopowe, dostosowanie
krawędzi przy użyciu kaset wysuwnych

Ciągi pomostów mocowane na stałe do maszyny

Pomosty robocze i serwisowe jako stanowisko kontrolne
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Pomosty robocze i serwisowe
Pomosty robocze i serwisowe ZARGES z poręczami wokół
i balustradami platformy oraz zabezpieczeniami przed
upadkiem zamieszczone nad maszynami i instalacjami
gwarantują najwyższe bezpieczeństwo pracy. Różnorodne
mechanizmy jezdne zapewniają wygodną mobilność.
Dostarczymy Państwu pomost z funkcją szybkiego
montażu (szybkonapinacz), z możliwością wielokrotnego
demontażu, ze zmienną szerokością, ze składanymi

Pomost serwisowy z zabezpieczeniem
przed upadkiem zamocowany
bezpośrednio przy maszynie

rampami oraz rozwiązaniami typu podnośnik nożycowy –
w opcji ze stałą wysokością lub z regulacją wysokości.

Pomost roboczy chwytaka ciężarów

Pomost serwisowy instalacji pomp

Sprzężony pomost roboczy i serwisowy

Pomost roboczy zamontowany na stałe
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Mobilny pomost serwisowy
z elektryczną regulacją wysokości

Wskazówki ZARGES
Pytanie o indywidualne rozwiązanie specjalne?
Prosimy o kontakt:
tel.: 32 266 63 26 Fax 32 292 53 70
lub pod adresem: zarges@zarges.pl

Prowadzony na szynach pomost roboczy z możliwością wielokrotnego
demontażu w kombinacji z rusztowaniem

Mobilna platforma robocza z możliwością złożenia platformy

Mobilna platforma robocza z możliwością złożenia platformy i żurawiem

Pomost roboczy ze składaną klatką z balustradą oraz wewnętrznym wejściem

19

06

Poręcze i zabezpieczenia przed upadkiem
Dostarczając poręcze i zabezpieczenia przed
upadkiem zapewniamy Państwu wysokie
bezpieczeństwo i elastyczność w odpowiedzi
na Państwa wymagania:
 szybki montaż poręczy.
 klatki z balustradą wyposażone w funkcję
regulacji wysokości.
 wychylne klatki z balustradą.

Poręcze i zabezpieczenie przed
upadkiem na stanowisku
kontrolnym

 klatki z balustradą mocowane na wtyk oraz
zmienne.
 zawieszane lub podwyższane zabezpieczenie
przed upadkiem.

Zawieszane, teleskopowe zabezpieczenia przed upadkiem

Mobilne i podwyższane zabezpieczenie przed upadkiem

Obustronne i czołowe zabezpieczenie przed upadkiem na stanowisku pracy

Montowane na stałe, okalające zabezpieczenie przed upadkiem
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Klatka z balustradą
i regulacją wysokości

Wysięgna, przesuwana wzdłuż klatka z balustradą przy instalacji pomostu

Zabezpieczenie przed upadkiem nad maszyną na stanowisku kontrolnym

Klatka z balustradą montowana na wtyk

Klatka z balustradą z regulacją wysokości
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Schody do pojazdu-cysterny
Schody do pojazdu-cysterny marki ZARGES
zapewnią bezpieczny dostęp do potrzeb
tankowania, konserwacji lub czyszczenia
pojazdu lub systemów zaopatrzenia w paliwo.
Możliwość wyboru spośród następujących
wersji: stała, z regulacją wysokości,
stacjonarna lub mobilna. Solidna konstrukcja
oraz różne kontury balustrady zapewniają
to, co obiecują: zawsze najwyższy stopień
bezpieczeństwa.

Schody do pojazdu-cysterny
z regulacją wysokości

Dostęp do konserwacji oraz zaopatrzenia w paliwo

Schody do pojazdu-cysterny z prostokątną klatką z balustradą z regulacją
wysokości

Schody do pojazdu-cysterny z owalną klatką z balustradą z regulacją wysokości

Drabina do pojazdu-cysterny
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Kosze jezdne oraz windy zewnętrzne
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Windy zewnętrzne prowadzone na drabinie marki ZARGES
z badaniem zgodnie z dyrektywą maszynową 2006 zapewniają
komfort pionowych przewozów ludzi i towarów. Z naszą windą
Service-Lift TBA 6000-5 można wygodnie wjechać na wysokość
do 120 metrów.

Nasze platformy jezdne z napędem
ręcznym lub elektrycznym zapewnią
szybki i bezpieczny dostęp do Państwa
maszyn i urządzeń. Tam gdzie nie można
zamontować naszych pomostów roboczych
lub pomosty te są niewystarczające,
rozwiązaniem są nasze kosze jezdne, które
mogą przewieźć specjalistów na właściwe
miejsce maszyny.
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Platformy robocze ZAP ZARGES

Platformy robocze ZAP ZARGES oferują bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, również podczas długotrwałych prac
konserwacyjnych czy inspekcyjnych, w przypadku prac ponad wysokością głowy oraz przy obsłudze ciężkich i nieporęcznych
przedmiotów. Ponadto spełniają one wymogi dyrektyw unijnych w zakresie wykonywania prac na wysokościach.

Drabina platformowa ZAP

Możliwość przesuwania rozłożonej
drabiny

Półka na drobne narzędzia

Po złożeniu - oszczędność miejsca

Wygodna regulacja wysokości

Łatwy montaż

Po złożeniu oszczędność miejsca

Belka jezdna z regulacją poziomu

Regulacja wysokości

Rusztowanie ZAP
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Wskazówki ZARGES
Więcej informacji można znaleźć
w katalogu głównym oraz na stronie:
www.zarges.pl

Podest montażowy ZAP

 Wygodne schody o głębokości
200 mm, zawieszane podczas
przesuwania podestu.
 Wyposażony w 4 kółka
(obrotowe po stronie
wejścia i 2 stałe po stronie
podparcia) – szybkie i wygodne
przesuwanie podestu.
 Centralny hamulec od strony
wejścia umożliwia szybkie
przygotowanie podestu do
pracy.
 Możliwość przesuwania
nawet rozłożonego podestu
przez otwór wielkości
standardowych drzwi.
 Duża powierzchnia platformy:
1800 x 600 mm.
 Przebadany wg BGR 173 –
Maksymalne obciążenie
200 kg/m2.

Elastyczne możliwości zastosowania ze względu na możliwość regulacji podestu w trzech wysokościach

 odest po złożeniu. Oszczędność
P
miejsca.

Centralny hamulec uruchamiany
nogą.

Zawieszane stopnie podczas
transportu

Centralny hamulec zwalniany poprzez
podniesienie podestu.

Wygodne wejście, 200 mm stopnie
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Rusztowania jezdne
Rusztowania zapewniają tę korzyść, że można je zdemontować
na poszczególne elementy – szybko i bez użycia narzędzi
a w związku z tym przechowywać z wykorzystaniem
niewielkiej powierzchni.
Pod nazwą Program Z 600 firma ZARGES oferuje szeroką paletę
standardowych rusztowań jezdnych w trzech długościach
platform (1,80 m; 2,50 m; 3,00 m) oraz dwóch szerokościach
platform (zwykła i podwójna szerokość platformy) do
maksymalnych – dozwolonych wg normy EN 1004 – wysokości
roboczych 14 m.
Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia nowy pomost jezdny
Z 600 S-PLUS z przesuwną do przodu balustradą, który nawet
na etapie montażu i demontażu pomostu jezdnego zapewnia
konieczne bezpieczeństwo.

Wskazówki ZARGES
Więcej informacji można znaleźć
w katalogu głównym oraz na stronie:
www.zarges.pl

Oprócz rusztowań seryjnych ZARGES oferuje również produkty specjalne, np. platformy robocze składające się z dwóch
rusztowań seryjnych z dodatkowym mostkiem. Dostępne są także rusztowania łączone podłużnie oraz rusztowania
okrągłe i seryjne łączone za pomocą elastycznych kątowników.

3 długości mostków:
1,80 m; 2,50 m lub 3,00 m

Pomost jezdny sprzężony po długości

wysokości robocze
od 5,40 m do 8,20 m

Rusztowanie okrągłe z elastycznymi elementami narożnymi
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Skrzynie aluminiowe

11

ZARGES K 470
Wskazówki ZARGES
Więcej informacji można znaleźć
w katalogu głównym oraz na stronie:
www.zarges.pl

22607

Wskazówki ZARGES
4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Wszystkie wymiary dostępne także z zezwoleniem na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Delikatne urządzenia na ekspedycje, konieczne materiały pomocnicze na wyjazdy zagraniczne lub materiały
niebezpieczne w podróży: Klasyk K 470 marki ZARGES oferuje perfekcyjną ochronę wszystkiego, co trzeba ze
sobą zabrać – nawet w przypadku ekstremalnych warunków. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego gwarantuje
optymalne rozwiązanie w zakresie pakowania spełniające każdą potrzebę.

ZARGES K 424 XC

Mobilność modelu K 424 XC zapewniają rolki wbudowane w solidną aluminiową ramę.
Największy współczynnik obciążenia mimo niewielkiej wagi własnej – sprawdzona
jakość marki ZARGES mówi sama za siebie.

Przykład zastosowania: K 424 XC z
wkładem piankowym dostosowanym
do indywidualnych potrzeb klienta dla
bezpiecznego transportu wrażliwych
urządzeń

Komfortowe rączki zapewniają ergonomiczną nienaganną obsługę natomiast bardzo
duże wymienne rolki zwiększają w razie potrzeby swobodę ruchów po podłożu oraz
łatwość poruszania w terenie. Elastyczne elementy wyposażenia wewnętrznego
ponadto oferują rozwiązania spełniające niemal każde życzenie w zakresie
zabezpieczenia zawartości.
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Pojemniki specjalne
Przykłady naszych usług i naszej jakości:
 szczelna konstrukcja.
 wersje z ochroną przed rozbryzgami.
 przewożony ładunek jest chroniony przed wstrząsami
i wibracjami.
 możliwość układania pojemników z stosy.
 otwory na widły wózka widłowego, ucha do podnoszenia.
 powłoki lakiernicze i napisy zgodnie z życzeniem klienta.
 Nieograniczone możliwości zabudowy jednostki
opakowania lub towaru przewożonego luzem.

Aluminiowe pojemniki specjalne to indywidualne specjalne wersje skonstruowane z myślą o Państwa wymaganiach
oraz wykonane zgodnie z najnowszą techniką wytwarzania. Zakresy stosowania to składowanie i transport dużych
urządzeń, podzespołów, rakiet i innych komponentów lotnictwa i kosmonautyki oraz zastosowania przemysłowe na
lądzie, w wodzie i w powietrzu.

Obszerne pojemniki na duże urządzenia

Pojemniki z możliwością układania w stosy

K 470

Odporne na działanie ciśnienia pojemniki specjalne z jednostką klimatyzacji
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Obsługa serwisowa i informacje

13

Proszę wypełnić kluczowe dane na liście kontrolnej, a my opracujemy indywidualne rozwiązanie dla Państwa na bazie przekonujących warunków ofertowych.

Odbiorca oferty:
Firma:
Osoba ds. kontaktów/oddział:
Ulica:
Kod/miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Prosimy zamieścić orientacyjny szkic sytuacyjny oraz żądane rozwiązanie:

Q Alternatywa: szkice i zdjęcia w załączeniu

Krótki opis zastosowania:

Q zastosowanie wewnątrz budynku
Q zastosowanie na zewnątrz budynku*

Q zastosowanie wewnątrz budynku,
parkowanie/składowanie na zewnątrz*

Żądany termin:

Wymiary:
Wymiary platformy:
(długość/szerokość)
Wysięg platformy: Q tak
(proszę określić w szkicu wraz z wymiarami)

mm

Dostosowanie konturów:
(proszę określić w szkicu wraz z wymiarami)

Q tak*

Ochrona przed uderzeniem w platformę:
(proszę określić pozycję na szkicu)

Q tak

Ogólne wyjaśnienie dot. listy kontrolnej: Wszystkie możliwości wyboru oznaczone * zostaną specjalnie zakupione w przypadku złożenia zlecenia. Dokładne określenie czasu dostawy będzie zawierała Państwa indywidualna oferta
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Obciążenie użytkowe:
Wysokość w pionie, platforma stała:
(wymiar pionu od podłoża do górnej krawędzi platformy)

 mm

Wysokość w pionie, platforma z regulacją wysokości*:
mm do

od

mm

Obciążenie użytkowe na każdy stopień: Q 150 kg

Q inne*:

kg

Wymagane obciążenie użytkowe platformy/całej konstrukcji:
Q 300 kg obciążenia całkowitego (2 osoby)
Q 150 kg obciążenia całkowitego, np. w przypadku występu (1 osoba)
Q inne*:

Wysokość w świetle (jeżeli wymiar konieczny):
(przestrzeń bez podpór ukośnych/zastrzałów
od podłoża do dolnej krawędzi platformy)

 mm

Szerokość platformy w świetle (jeżeli wymiar konieczny):
(przestrzeń bez podpór ukośnych/zastrzałów
w odniesieniu do szerokości platformy)

mm

Rodzaj regulacji wysokości
(tylko w przypadku wersji z regulacją wysokości)*:
Q ręcznie przy użyciu paleciaka Q mechanicznie przy użyciu wciągarki
Q mechanicznie przy użyciu zębatki Q hydraulicznie
Q elektrycznie
Q inne:

Dojście przez schody:
szerokość schodów (użytkowa powierzchnia stopnicy):
Q 600 mm Q 800 mm Q 1.000 mm Q inne:

Mechanizm jezdny w przypadku produktów ruchomych:
Q standardowy mechanizm jezdny z trawersą
Q wąski mechanizm jezdny z balastem –
maks. szerokość mechanizmu:
Q centralny mechanizm jezdny dźwigniowy z dwoma nogami stałymi/
stojakami z przodu*
Q centralny mechanizm jezdny dźwigniowy z czterema nogami stałymi/
stojakami z przodu i z tyłu*
Q standardowy mechanizm jezdny z trawersą teleskopową + słupki*

mm

wersja standard. z dwoma rolkami skrętnymi i dwoma wsporczymi ∅ 150 mm

Uziemienie elektryczne: Q tak*

Media:
 mm

Nachylenie schodów: Q 45° Q 60° Q inne*:

stopni

LUB maksymalne obciążenie schodów*:
(w przypadku ograniczeń przestrzennych)

 mm

Q energia elektryczna*

uwagi:

Q sprężone powietrze*

uwagi:

Q woda*			

uwagi:

Q oświetlenie* 			

uwagi:

Ochrona antykorozyjna (zgodnie EN ISO 12 944):
Standard: kategoria C2 – lekko zanieczyszczona atmosfera, suchy klimat

Dojście przed drabinkę:
Q inne*:

Q kategoria C3* – atmosfera miejska i przemysłowa z umiarkowanym
obciążeniem SO2 lub klimatem umiarkowanym
Q kategoria C4* – atmosfera przemysłowa i nadbrzeżna z umiarkowanym
obciążeniem solami

Nawierzchnie platform i stopni:

Normy / dokumentacja:

R = klasa antypoślizgowa zgodnie z DIN 51 113

Wersja standardowa:
Schody/poręcze zgodnie z DIN EN ISO 14 122
Stateczność w przypadku produktów jezdnych
zgodnie z DIN EN 131-7/DIN EN 1004

Q dojście przez drabinkę standardową z programu ZARGES

Aluminium:		 Q aluminium, ryflowane (R9)
		
Q aluminium blacha ryflowana (R10) –
tylko jako nawierzchnia platformy
Ruszt kratowy:
Q aluminium (R13)* Q stal (R12)*
Blacha perfor.*:
Q aluminium (R13)* Q stal (R13)*
Nawierz. drewn.: Q nawierzchnia drewniana, sklejka wielowarstwowa –
tylko jako nawierzchnia platformy

Normy opcjonalne:
Q EN 1090 in EXC 2 – w przypadku stacjonarnego montażu przy budowlach/
budynkach
Q inne*:

Zabezpieczenie przed upadkiem/balustrady:

Wersja językowa dokumentacji / instrukcja rozstawienia i użytkowania:

Balustrady platformy: 
Q montowane na stałe Q na wtyk
Q inne zgodnie ze szkicem*

Q niemiecka Q angielska

Jeżeli klient nie życzy sobie wszystkich segmentów balustrady w identycznym wykonaniu, należy to
odpowiednio oznaczyć na szkicu.

Montaż:

Poręcz schodów:
Blokady przejścia:

Q montowana na stałe
Q barierki wychylne

Q na wtyk
Q opuszczane barierki

Q inne:

Standard:
dostawa w zmontowanych wstępnie podzespołach,
np. poręcze/balustrady, platformy, korpusy schodów
Q proszę złożyć ofertę dla kompletnego montażu
na miejscu przez firmę ZARGES

Ogólne wyjaśnienie dot. listy kontrolnej: Wszystkie możliwości wyboru oznaczone * zostaną specjalnie zakupione w przypadku złożenia zlecenia. Dokładne określenie czasu dostawy będzie zawierała Państwa indywidualna oferta

Proszę przesłać wypełnioną listę kontrolną pod adres:
ZARGES Polska Sp. z o.o. , ul. Andersa 10 A, 41-200 Sosnowiec.
Kontakt: zarges@zarges.pl, telefon: 32 266 63 26, faks: 32 292 53 70
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ZARGES ma również rozwiązania w zakresie pojazdów szynowych i lotnictwa:

Rozwiązania specjalne dla pojazdów szynowych i autobusów

Rozwiązania specjalne dla lotnictwa

KONTAKT
ZARGES
e-mail: zarges@zarges.pl • tel.: 32 266 63 26 • faks: 32 292 53 70
Więcej informacji oraz porad uzyskają Państwo od swojego fachowego doradcy
w okolicy lub pod adresem www.zarges.pl
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ZARGES–

Praca na wysokości.
Opakowania,
Transport.
Konstrukcje specjalne.
Zarges stawia korzyść klienta na pierwszym miejscu. Obojętnie,
czy w przypadku nowatorskich produktów seryjnych czy też konstrukcji specjalnych lub pełnego serwisu nasi klienci odnoszą
codziennie korzyści, jakie przynosi im bezpieczeństwo i jakość.

Zarges Polska Sp. z o.o.
ul. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec

Art.-Nr. 303DE04 06/2015, ee-ZAR-3111

tel/fax: (32) 266 63 26
tel/fax: (32) 292 53 70
e-mail: zarges@zarges.pl
www.zarges.pl

Produkty zaprezentowane w niniejszym materiale stanowią tylko wycinek naszego całego asortymentu.

