Innowacje dla profesjonalistów

Bezpieczeństwo podczas prac na
wysokości – również przy obecności
śniegu i wilgoci.
Czy to możliwe?

Drabina Z 500 Seventec RC – bezpieczeństwo
w każdych warunkach pogodowych
Deszcz, śnieg, lód – prace wykonywane na zewnątrz budynków są wyzwaniem
szczególnie zimą. Tym bardziej, gdy wymagają one stosowania drabin. Absolutne
bezpieczeństwo jest tu najwyższym priorytetem.
Innowacyjne drabiny Z 500 Seventec RC firmy ZARGES zostały zaprojektowane
specjalnie do prac w niesprzyjających warunkach pogodowych.
Niezależnie od tego, czy wykonywane są prace montażowe na budowach, prace
konserwacyjne i serwisowe w branży przemysłowej, czy też prace przy budynkach
w stanie surowym: Z 500 Seventec RC zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
przy opadach deszczu i śniegu. Jest to możliwe m.in. dzięki perforowanym, formowanym i wyjątkowo szerokim stopniom, zapewniającym bezpieczeństwo przy
wchodzeniu i schodzeniu oraz wysoką stabilność.
Twoje korzyści:
 maksymalne bezpieczeństwo podczas prac wykonywanych na zewnątrz,
również przy opadach deszczu i śniegu.
 zwiększona możliwość zauważenia drabiny przy słabej widoczności,
dzięki fotoluminescencyjnym paskom na podłużnicach.
 niewielki ciężar.
 możliwość złożenia pod kątem łatwego transportu i przechowywania.
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Drabina Z 500 Seventec RC jest optymalnym rozwiązaniem w każdych warunkach
atmosferycznych ( śnieg, lód, wilgoć).
Bezpieczne wchodzenie i schodzenie
w warunkach śniegowych i błocie.

Praca z zabezpieczeniem antypoślizgowym
również przy wilgoci.

Wysoka stabilność przy obecności
brudu i kurzu.
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Fotoluminescencyjne paski
na podłużnicach

Stopnie o głębokości 85 mm

Wyprofilowanie w celu
zachowania dużej stabilności

Perforacja umożliwiająca
odpływ cieczy

Drabina Z 500 Seventec RC z obustronnym wejściem
Lekka i komfortowa drabina do szybkiego i elastycznego
zastosowania.
 wyjątkowo szerokie stopnie i wygodne stopnice.
 obustronne wejście.
 platforma (ok. 600 x 300 mm) ze zintegrowanym połączeniem zawiasowym.
Nr kat.

Wysokość podestu,
m

Wysokość
pracy, ok. m

Dolna szerokość
zewnętrzna, m

Liczba stopni
z platformą

Ciężar,
kg

40392

0,49

2,49

0,70

2×2

5,2

40393

0,74

2,74

0,75

2×3

7,3

40394

0,99

2,99

0,80

2×4

10,2

Drabina Z 500 Seventec RC z jednostronnym wejściem

Drabina z wyprofilowanymi stopniami – składana, zajmujący mało miejsca
podczas transportu i przechowywania.
 wyjątkowo szerokie stopnie i wygodne stopnice.
 obustronne wejście.
 platforma (ok. 600 x 300 mm) ze zintegrowanym połączeniem zawiasowym.
Nr kat.

Wysokość podestu,
m

Wysokość
robocza ok.

Dolna szerokość
zewnętrzna, m

Liczba stopni
z platformą

Ciężar,
kg

40233

0,66

2,66

0,67

3

8,1

40234

0,86

2,86

0,69

4

10,3

40235

1,08

3,08

0,72

5

11,7

Drabina wolnostojąca ze stopniami Z 500 Seventec RC

Drabina, zapewniająca optymalne bezpieczeństwo w warunkach zewnętrznych.
 Duży, wygodny podest roboczy (ok. 380 x 260 mm) ze zintegrowanym połączeniem
zawiasowym.
 gładka zewnętrzna strona podłużnic, umożliwiająca wygodny chwyt.
 obustronne, składane połączenie metalowe, zapewniające dużą stabilność.
Nr kat.

Długość
drabiny,
m

Wysokość
platformy,
m

Wysokość
pracy, ok.
m

Dolna szerokość
zewnętrzna,
m

Wysokość
podłużnicy od
strony wejścia /
strony
podporowej, mm

Liczba stopni
z platformą

Ciężar,
kg

40493

1,44

0,70

2,70

0,45

87

3

6,3

40494

1,67

0,90

2,90

0,47

87

4

7,9

40495

1,90

1,10

3,10

0,49

87

5

8,1
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Innowacje dla profesjonalistów:
nasza odpowiedź na Państwa potrzeby
Marka ZARGES od ponad 80 lat jest symbolem innowacyjności i najwyższej jakości.
Jako lider innowacyjnych rozwiązań stale udoskonalamy naszą ofertę usług oraz
opracowujemy rozwiązania i produkty dostosowane do Państwa potrzeb. Ponieważ
dobre pomysły powstają u nas we współpracy z Państwem – naszymi klientami.
Naszym celem jest zaoferowanie Państwu jako profesjonalistom odpowiednich
rozwiązań do każdego wyzwania. Dla Państwa bezpieczeństwa i wydajności.

Więcej informacji o innowacjach ﬁrmy ZARGES znajduje się
pod adresem: www.zarges.com/innovations

Nr art. 305PL04 01/2016, Bl ZAR-15-018

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać
w Internecie www.zarges.pl lub:
ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. gen. W. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec
tel/fax: (32) 266 63 26
tel/fax: (32) 292 53 70

Zmiany techniczne zastrzeżone. Dane dotyczące wymiarów i ciężarów są wartościami przybliżonymi.
Przedruk, również we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za zgodą ZARGES GmbH.

