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Rozwiązania systemowe do autobusów elektrycznych

Rozwiązania systemowe dla
autobusów elektrycznych
Swobodny dostęp oraz bezpieczne stanowisko podczas prac przy pojeździe

Nasze rozwiązania:
+	
Stanowiska pracy przy dachach, przejściach,
platformach roboczych

+	
Listwy ochronne dopasowane „co do milimetra“, chroniące
nadwozie autobusu
+ Elastyczne dopasowanie do różnorodnych warunków roboczych

+ Stacjonarne lub jezdne
+ Prostsza i szybsza zmiana przy mobilnych stanowiskach pracy
+ Stała lub regulowana wysokość

+	
Pełne wsparcie zespołu projektowego - od momentu zebrania
pomiarów do oddania konstrukcji do użytkowania

+ Ręczna lub elektryczna regulacja

Rozwiązania KRAUSE, takie jak konstrukcje dedykowane pracom przy dachu, przejścia
i pomosty oraz różnorodne konstrukcje współprzejezdne są wykorzystywane zarówno przy
produkcji, jak i konserwacji autobusów.

Rozwiązania systemowe dla autobusów elektrycznych

EKONOMICZNE
ZINDYWIDUALIZOWANE
BEZPIECZNE
Korzyści:
+ Redukcja przestoju do minimum
+	Szybkie przywrócenie pojazdów do użytkowania
na liniach i trasach podróżniczych
+	
Zapewnienie pracownikom najwyższego stopnia
bezpieczeństwa i komfortu pracy
+ Umożliwienie pracy na różnych poziomach
+ Dzięki ergonomicznej i modułowej budowie istnieje możliwość dostarczania wyposażenia za pomocą wózka widłowego
+ Schody z poręczami i samozamykającymi się drzwiami gwarantują bezpieczny dostęp do platformy dachowej

Zakres zastosowania w obszarach serwisu i utrzymania ruchu:
+ Klimatyzacje, zbiorniki, akumulatory do autobusów znajdujące się na dachach
+ Okna i przeszklenia
+ Obszary frontowe i ogonowe
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