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pewność − komfort – prostota w obsłudze
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Drabina do obsługi cystern

Drabina do obsługi cystern

Wolnostojąca i łatwa do przemieszczania
aluminiowa drabina do cystern,
gwarantująca bezpieczeństwo oraz
komfort prac kontrolnych i obsługowych.

STABILO
Professional

®

Drabina do obsługi cystern
pewność − komfort – prostota w obsłudze
Szczególnie przydatna przy:
+ pracach kontrolnych przy załadunku/rozładunku
+ poborze próbek z cystern kolejowych
+ pracach konserwacyjnych oraz czyszczeniu

Podstawową zaletą drabiny jest zapewnienie
szybkiego dostępu do stanowisk pracy położonych
na wysokości. Bezpieczeństwo wykonywanych zadań
gwarantuje kosz ochronny, chroniący użytkowników
przed upadkiem z wysokości oraz obustronne
poręcze służące do wygodnego wejścia i zejścia
z drabiny.

“

Nowa drabina KRAUSE
daje mi poczucie komfortu
i bezpieczeństwa podczas
wykonywania prac przy tak
dużych pojazdach jak cysterny.
Dzięki dużej platformie roboczej oraz
ochronnemu koszowi pobieranie próbek,
prace konserwacyjne czy zwykłe czyszczenie
wykonuję bez problemów i obaw o własne
Więcej korzyści w
bezpieczeństwo. Drabina jest wygodna w
obsłudze i bardzo wytrzymała.
Łukasz Łyczkowski

“

kilka chwil...

Tel.: + 48 74 851 88 30 ∙ Fax: + 48 74 851 88 22
E-Mail: lukasz.lyczkowski@krause-systems.pl
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Korzyści dla użytkowników
Komfort i wydajność zapewniają...
+ wózek jezdny wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w uchwyt do łatwego
przesuwania urządzenia
+ podest o wymiarach 500 x 900 mm z obustronnymi barierkami
+ łatwa regulacja wysokości w pionie, (co szczebel każdorazowo o 280 mm)
z użyciem niewielkiej siły za pomocą korby i zębatki
+ wysunięta platforma, która nie wymaga wjeżdżania pod cysternę czy silosy kolejowe

Bezpieczeństwo gwarantują...
+ obustronne poręcze
+ wysunięty kosz w wersji okrągłej (Ø 1500 mm) lub narożnej (2300 x 1500 mm)
+ profilowane szczeble zespawane z podłużnicą, które zapewniają bezpieczne
wejście i zejście
+ zabezpieczenie przed niezamierzonym przestawieniem oraz niekontrolowanym
ześlizgnięciem się górnej jej części
+ dodatkowa blokada zębatki

Komfort użytkowania zapewniają...
+ łatwa w konserwacji zębatka (brak możliwości przekręcenia lub zerwania łańcucha)
+ gotowość do natychmiastowego użytku (ciężarek balastowy w zestawie)
+ dostawa we wstępnie złożonych podzespołach, gwarantująca szybki montaż

+	Do wyboru wersja kosza z
barierkami okrągła lub narożna
+	Duża platforma 500 x 900 mm
z dwustronną barierką
+ Łatwa w obsłudze
+ Komfortowa
+ Bezpieczna

+	Regulacja wysokości za
pomocą korby i zębatki

Drabina do obsługi cystern

Warianty

Do wyboru dwa różne warianty stabilizatora jezdnego:
Stabilizator jezdny z kołami
z tworzywa sztucznego
+ standardowe kółka z tworzywa sztucznego
+ łatwe przemieszczanie po równym podłożu
+ zestaw podnośników (2 szt. − nr art. 890108)
jako wyposażenie dodatkowe

Stabilizator jezdny z kołami
gumowymi
+ łatwe przemieszczanie również po
nierównym podłożu
+ regulacja wysokości dzięki podnośnikom
+ dodatkowy stopień wejścia
+ możliwość pokonania np.
wbudowanych torów
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Wersje i dane techniczne
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A

Wysokość platformy w pionie

B

Wysokość wraz z poręczami

C

Szerokość stopni / szczebli

ca. mm

500

500

D

Szerokość stabilizatora

ca. mm

2.000

2.000

E

Rozmiar kosza z barierkami

ca. mm

1.500 x 1.500 zaokrąglone

1.500 x 2.300

F

Długość podwozia

ca. mm

2.305

2.305

G

Wysunięcie platformy od podwozia

ca. mm

275 - 750

275 - 750

H

Długość platformy górnej

ca. mm

900

900

I

Długość platformy dolnej

ca. mm

700

700

J

Szerokość platformy dolnej

ca. mm

740

740

K

Wysokość wejścia

ca. mm

290

290

L

Wysokość poręczy wraz z rolkami

ca. mm

1.000

1.000

ca. mm

ca. mm

Aluminium ryflowane

Krata aluminiowa

Aluminium ryflowane

Krata aluminiowa

Nr kat. (opcja kółek z tworzywa)

890009

890016

890023

890030

Nr kat. (opcja kółek pompowanych)

890047

890054

890061

890078

Wersja platformy

Wyposażenie dodatkowe (tylko dla opcji kółek tworzywowych)

Zestaw podnośników (2 szt.) do podwozia dla ustawienia pionu i pewniejszego stania na nierównym podłożu

Nr kat.

890108
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