
0

1

2

W
ys

ok
oś

ć 
ro

bo
cz

a 
ok

. 7
,0

0 
m

7m
Wysokość 
robocza

ok.

www.krause-systems.pl

Jezdne, aluminiowe rusztowanie robocze!

ClimTec ®
System

Systemy drabin, pomostów i rusztowa



ClimTec® Aluminiowe rusztowanie robocze

 + Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m², zgodne z PN EN 1004-1.

 + Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy 
wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy powyżej, a tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem.

 + Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania 
poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.

 + Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.

 + 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości.

 + Każdy pakiet wyposażony jest w pomost, a maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m.

 + Szybki, beznarzędziowy montaż przez zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz nasadzanych elementów ram.

 + Ze względu na niewielką wysokość i przesuwne stabilizatory, rusztowanie ClimTec w wersji podstawowej można bez problemu 
przesuwać przez otwory drzwiowe, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do prac wewnątrz pomieszczeń.

 + Rama podstawy z dolną częścią w kształcie litery V zwiększa powierzchnię podparcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, 
gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pracę blisko ścian.

 + Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym,  
profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej.

 + Rusztowanie podstawowe ClimTec to idealne rozwiązanie do pracy na  
schodach lub ustawienia na stopniach.

Produced according 

to the new 
Norm

 PN EN
1004 -1

Wyprodukowano  

zgodnie z nową normą

ClimTec ®
System

EN 1004

Aluminiowe rusztowanie  
robocze do szybkiego i  
wszechstronnego wykorzystania 
w pomieszczeniach i na zewnątrz

ClimTec ®
System

Aluminiowe rusztowanie robocze



ClimTec® Aluminiowe rusztowanie robocze

Rusztowanie podstawowe ClimTec z 1 kondygnacją można z  
powodzeniem użytkować na schodach lub stopniach.

Drabinowa konstrukcja ramy rusztowania oraz odporny na warunki  
atmosferyczne pomost z otwieraną klapą zapewniają łatwe wejście na  
rusztowanie oraz bezpieczne jego użytkowanie.  Ramy dostępne są w  
rozmiarach 1 i 2 m, co pozwala w takich odstępach rozbudować  
rusztowanie.

Zmontowane rusztowanie ClimTec® w wersji podstawowej pozwala  
na swobodne przejeżdżanie przez otwory drzwiowe.

Rusztowanie można wyposażyć w rolki jezdne (dostępne jako  
akcesoria dodatkowe) już od wersji podstawowej, ułatwiając tym 
samym jego przemieszczanie.

Łatwy przejazd przez otwory drzwiowe

Łatwe ustawienie na schodach

Rusztowanie podstawowe o  
wszechstronnym  zastosowaniu

Bezpieczne wejście na pomost dzięki otwieranej klapie  



ClimTec® Aluminiowe rusztowanie robocze

Elementy
Nr kat. Nr kat. Nr kat. 

710116 710123 710147

Nr kat. Nazwa artykułu

715067 ClimTec® Rama podstawy 1,75 x 0,65 m 2 0 0

714008 ClimTec® Stabilizator teleskopowy 4 0 0

715012 ClimTec® Rama pionowa 2,00 x 0,65 m 0 1 2

715029 ClimTec® Rama pionowa 1,00 x 0,65 m 0 2 0

712707 ClimTec® Stężenie ukośne 1,89 m 1 2 2

711007 ClimTec® Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m 1 1 1

712806 ClimTec® Stężenie poziome 1,59 m 1 1 0

713001 ClimTec® Burta podłużna 1,50 m 0 2 0

713506 ClimTec® Burta poprzeczna 0,70 m 0 2 0

714305 ClimTec® Łącznik kotwiący 0 1 1

214607 ClimTec® Zawleczka 40 0 7 5

710673 ClimTec® GuardMatic-System 0 2 4

27,5
2,00

36,9
2,15

36,1
2,15

Rusztowanie
podstawowe I. Kondygnacja II. Kondygnacja

0 1 2

Zestawienie pakietow:

Ciężarek balastowyZestaw rolek

115 mm

Zestaw rolek

Ciężar  10,0 kg

Nr kat. 704306

Z regulacją wysokści Ø 150 mm

Nr kat. 914323

Ø 125 mm

Nr kat. 714169

Ilość Sztuka

Nr kat. 714039

Podpora

AkcesoriaClimTec ®
System

ok. kgok. m



ClimTec® Aluminiowe rusztowanie robocze

Każdy pakiet rusztowania wyposażony
jest w pomost. Dzięki temu

odległości między pomostami nie
będzie przekraczać 2 m

Rama podstawy z dolną częścią w kształcie 
litery V zwiększa powierzchnię podparcia w 

kierunku wzdłużnym i poprzecznym

Innowacyjny zestaw poręczy
„GuardMatic System“ zapewnia prosty
i bezpieczny montaż rusztowania dzięki  
pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi

6-punktowy system mocowań
zapewnia maksymalną stabilność

na każdej wysokości

Bezpieczeństwo i wygoda pracy dzięki 
antypoślizgowej powierzchni pomostu oraz 

uchylnej klapie

2m

Zalety rusztowania na pierwszy rzut oka:

Akcesoria

! Proszę postępować zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.
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Podpora zwiększająca 
stabilność rusztowania 

(dostępna jako  
akcesoria dodatkowe) 

Do wyboru rolki jezdne 
o średnicy 125 mm lub 

150 mm z regulacją 
wysokości (dostępne 

jako akcesoria  
dodatkowe)

Rama podstawy z dolną częścią w kształcie 
litery V zwiększa powierzchnię podparcia w 

kierunku wzdłużnym i poprzecznym

Akcesoria



Zalety rusztowania na pierwszy rzut oka:

590035 © 2021 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld. 
Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. Wszystkie przedstawione w niniejszym prospekcie akcesoria oraz inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy.

Odwiedź naszą stronę internetową: 
www.krause-systems.pl

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 

PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00 
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Systemy drabin, pomostów i rusztowa


