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ZAP Drabiny platformowe ZARGES
`
`
Nowe rozwiazania
w zakresie bezpieczenstwa
i komfortu pracy

``
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`
Poreczna jak drabina,
komfortowa i bezpieczna
jak rusztowanie.

`!
`C
S
O
NOW

ZAP – Drabina z platforma`
`
o regulowanej wysokosci
Wieksza funkcjonalnosc,
`` maksymalne
`
bezpieczenstwo
i komfort pracy
`

Wygodna pozycja podczas długotrwałej pracy, szczególnie podczas
prac wymagających wykorzystania 2 rąk.

Drabina platformowa o wysokości pracy do ok.
4,30 m, wykonana wg najnowszych, europejskich
standardów dotyczących pracy na wysokości.

Regulowana platforma, 4 i 5 pozycji

Duża platforma o wymiarach 0,67 m x 0,44 z poręczą oraz dodatkowym zabezpieczeniem na wysokości
kolan gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy.
Łatwa regulacja wysokości co szczebel pozwala na uzyskanie optymalnej wysokości
pracy.
Drabina odpowiada normie EN – 131 (2 poprzeczne belki stabilizujące na dolnych końcach drabiny).

System TWO HANDS FREE“DWIE RĘCE WOLNE”

Drabina jest wyposażona w kółka, dzięki którym drabinę można łatwo przesuwać, także w pozycji
rozłożonej.
Rozłożenie drabiny jest bardzo łatwe – poręcze, barierki blokują się automatycznie.
Drabina po złożeniu zajmuje niewiele miejsca co znacznie ułatwia transport i magazynowanie.
Dokładne i trwałe połączenie szczebli z podłużnicami.
Wymienne stopki z tworzywa sztucznego.
m

1,00/1,30/1,60/1,80

ok. m

3,80

4,30

Wysokość maksymalna z poręczą

m

2,86

3,38

Wymiar podstawy, podpory rozłożone (dł. x szer.)

m

1,90 x 2,25

2,30 x 2,55

Wymiar podstawy, podpory złożone (dł. x szer.)

m

1,91 x 0,81

2,30 x 0,81

Wymiary drabiny złożonej

m

2,44 x 0,81 x 0,39

2,72 x 0,81 x 0,39

7

9

kg

35

38,5

41 326

41 327

Wysokość platformy
Wysokość pracy

Ilość szczebli z platformą
Ciężar
Nr katalogowy

1,30/1,60/1,80/2,10/2,40

Funkcjonalna, stabilna półka

Drabina złożona
– oszczedność miejsca
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Podest złożony do transportu, wymiary: 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m

` ZAP – Podest o regulowanej wysokosci
`
Wygodne i bezpieczne wejscie
na obszerna
`
`
platforme

Mozliwość regulacji wysokości platformy: 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m, oraz 1,20 m.

Duża platforma z barierkami gwarantuje bezpieczną pracę

Podest o wysokości pracy do ok. 3,20 m, wykonany wg najnowszych,
europejskich standardów dotyczących pracy na wysokości.
Duża platforma z barierkami gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy; szczególnie w trakcie prac
wymagających wykorzystania 2 rąk.
Regulowane platformy w zakresie 0,40 m/0,80 m/1,00 m oraz 1,20 m: Jedna platforma do pracy na
różnych wysokościach
Łatwa regulacja wysokości za pomocą dźwigni.
2 kółka ułatwiają przesuwanie podestu; łatwo i szybko można zmienić stanowisko pracy.
Regulowany rozstaw kółek (wysuwane z podpory poprzecznej)
Łatwe składanie podestu do transportu – niewielkie wymiary do transportu 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m.

Wysokość platformy
Wysokość pracy

m

0,40/0,80/1,00/1,20

ok. m

3,20

Wysokość maksymalna z poręczą

m

2,21

Wymiar podstawy (dł. x szer.)

m

1,74 x 1,04

Wymiary platformy złożonej

m

1,74 x 0,74 x 0,56

kg

40

Ilość szczebli z platformą
Ciężar
W każdym ustawieniu podestu, schody są
ustawione w poziomie

Regulowany rozstaw kółek.

System TWO HANDS FREE“DWIE RĘCE WOLNE”

Nr katalogowy

5
41 330
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Praktyczne, mobilne i pewne !
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ZAP – Drabina z platforma o regulowanej wysokosci
Łatwe rozkładanie.
Łatwa regulacja wysokości (cztery i pięć możliwych ustawień wysokości
platformy).
Bezpieczna i komfortowa praca.
Łatwe przemieszczanie zarówno złożonej jak i rozłożonej drabiny.

Przemieszczanie drabiny złożonej

Zwolnienie blokady

Rozłożenie

Ustalenie wysokości

Rozłożenie podpór bocznych

Mozliwość przemieszczania
drabiny rozłożonej

ZAP – Podest o regulowanej
wysokosci
`
Łatwe rozkładanie.
Łatwa regulacja wysokości (pięć
możliwych ustawień wysokości
platformy).
Bezpieczne wchodzenie
i schodzenie dzięki szerokim
stopniom.
Komfortowa i bezpieczna praca.
Łatwe przemieszczanie zarówno
złożonego i rozłożonego podestu.
Przemieszczanie podestu złożonego

Platforma rozłożona

Regulacja wysokości

Zarges Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 A , 41-200 Sosnowiec
tel./fax.: (032) 266 – 63 – 26 , tel.: (032) 292 – 53 – 70

e-mail: zarges@zarges.com.pl

www.drabiny.com.pl

Platforma złożona

Platforma rozłożona

Blokada ustalonej wysokości

Zamknięcie barierki

