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Индустриално оборудване

5 годишната гаранция сама по себе 

си говори за професионалното 

качество на стълбите.

Гаранция

Стъклофазерните елементи с Н-
образна форма правят възможно 
ниското тегло и високата 
стабилност на стълбата. 
Рифеловите алуминиеви стъпала 
са тройно гофрирани и по този 
начин са осигурени срещу 
превъртане и счупване.

Две въртящи се колела в горният 
край на стълбата пазят стените 
от надиране и улесняват 
изтеглянето и във височина.

Застопоряващите елементи от 
стабилна пластмаса 
предотвратяват отварянето/ 
затварянето на стълбата по 
невнимание.

Изолационните свойства на 

пластмасовите стълби до 100 000 V 

се проверява и потвърждава 

периодично от независими 

изпитващи лаборатории.

Изолация 

Широката траверса осигурява 

допълнителна стабилност и 

неподвижност при големите стълби.

Стабилност

EN 131
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Изпълнение Размер/Тегло бр./оп. Арт.№

Алуминиеви стълби

Разтягаща се алуминиева телескопична стълба
Широко приложима 3-в-1 алуминиева стълба, която може да се обляга, избутва и стои 
самостоятелно. Двете страни на стълбата се разтягат независимо една от друга, което прави 
възможно да се постави на наклонени повърхности и стълбища. Лека, удобна и лесна за 
използване. Професионално изпълнение. Максимална товароносимост 6 до 10 стъпала - 150 кг, 
10 и 12 стъпала - 120 кг. Оптимална стабилност с гумени накрайници. Масивни автоматични 
алуминиеви шарнири. Абсолютно сигурно и комфортно застопоряване на стълбата с 4 стопиращи 
елемента с пружинни винтове. Всички законтрящи елементи са от нечуплива пластмаса. С 
практичен пластмасов инструментален държач 310 x 260 мм. Рифеловани гофрирани стъпала 
с ширина 27 мм, разстояние между тях 280 мм. TÜV GS сертифицирана, по DIN ЕN 131.

брой височина стояща       височина тегло

стъпала мин.(м)  височина(м)  макс. (м) кг

2 x  6 0,97 1,46 3,00 8,5 1 14 6706

2 x  7 1,25 1,71 3,55 9,6 1 14 6707

2 x  8 1,25 1,96 4,10 11,0 1 14 6708

2 x  9 1,53 2,23 4,64 12,0 1 14 6709

2 x 10 1,53 2,51 5,22 13,0 1 14 6710

2 x 12 1,81 3,10 6,35 15,0 1 14 6712

Алуминиева телескопична стълба X-TEND
От 0,8 на 3,8 метра за няколко секунди! X-TEND е революционно нова телескопична стълба отговаряща 
на Европейските норми ЕN 131 за професионална употреба в индустрията. С просто издърпване 
на стъпалата едно от друго се постига желаната височина и с помощта на самозаконтрящи се 
елементи се фиксира на желаната височина. След използване се събира, като самозаконтрящите 
се бутони се натискат с пръст. Сгъната за транспортиране стълбата е изключително малка (само 
80 см), изтегля се до максимум 3,80 метра височина. Произведена от износоустойчив анодизиран 
алуминий. 13 стъпала с 40 мм ширина и неплъзгащ се профил за комфортна работа. Разстояние 
между тях 30 см, диаметър в основата 8 см. 49 см широка траверса с неплъзгащи се пластмасови 
накрайници. Максимална товароносимост: 150 кг. Тегло: само 11,5 кг.

800 мм 1 14 6720

X-Tend плюс
Отговаря на европейските норми ЕN 131. Може да се ползва като подпираща се стълба с 

височина до 2,30 метра или като стояща стълба с височина 1,70 метра. Двете последни стъпала 

служат допълнително (0,60 м) за осигуряване при облягане или държане. Може да се ползва и по 

стълбища. С помощта на телескопиращата функция стълбата се събира в тесни помещения и е 

удобна при носене. 6 стъпала с 40 мм ширина и непързалящ се профил за комфортна и сигурна 

работа. Разстояние между тях 30 см, максимална товароносимост 150 кг. Тегло: само 16,8 кг.

750 мм 1 14 6722 

Сгъваем работен подиум
От алуминий. Отваря се с едно движение. Стабилни алуминиеви крака. Горна повърхност 

(подиум) от рифелова алуминиева ламарина. Широка платформа (300 x 400 мм) и 80 мм широки 

стъпала с висока степен на сигурност, неплъзгащи се PVС накрайници. Двойно осигурена срещу 

затваряне посредством законтряща се платформа и осигурителни подпори. Товароносимост: 

150 кг, разстояние между стъпалата: 250 мм. Дължина на стъпката: 750 мм. Ширина на 

сгъната стълба: само 150 мм. Отговаря на европейските норми ЕN 131.

височина ширина теглоброй 

стъпала (м) (м) кг

3 0,69 0,54 4,6 1 14 6800

Принадлежности за стълби

Осигуряващи приспособления за работа на стълб
Приспособление срещу неволно приплъзване на подпряната стълба (улични лампи, 

стълбове, дървета и др.). Универсално закрепване за всички стълби. С 2 пластмасови 

повърхности и стабилна осигурителна верига. Максимален диаметър 280 мм.

1 14 6810

ново
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Изпълнение  Размери/Д x Ш x В бр./оп. Арт.№

Закачащ се подиум EАSYSTEP
Към всяка отговаряща за ЕN 131 стълба може да се  прикачи платформа за удобно и сигурно 
стоене, дори и при продължителна работа. Предназначен за стълби с ширина 25 до 40 мм и 
разстояние между стъпалата 250 мм / 280 мм / 300 мм. Лесен монтаж без инструменти. Широка 
повърхност (265 x 265 мм) с неплъзгащо покритие, може да се ползва и за поставяне на предмети. 
Товароносимост: 150 кг, от поцинкована ламарина. Тегло: 3,4 кг.

1 14 6820

Кабелен барабан
От специална пластмаса с двойна тръбна конструкция (прахово боядисана в червено). С патентовани 
влагозащитени контакти 230 V 16 А 3бр. с капачета и термошалтер. Корпуса е от специален 
материал с подобни на твърдата гума свойства. С вентилационни отвори за охлаждане. 

Кабел от Н07RN-F 3G 1,5. Клас на защита IP 44. 

25 м 285 x 370 x 220 1 14 6900 

40 м 285 x 370 x 220 1 14 6902 

Кабелен барабан
От специална пластмаса с двойна тръбна конструкция (прахово боядисана в червено). 
С патентовани влагозащитени контакти 230 V 16 А 3р СЕЕ-контакт 400 V 16A 5-полюсна с капачета 
и термошалтер. Корпуса е от специален материал с подобни на твърда гума свойства. 
С вентилационни отвори за охлаждане. 
Кабел от Н07RN-F 3G 1,5. Клас на защита IP 44.

25 м 285 x 370 x 220 1 14 6904

ново

ново
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