Systemy drabin,
pomostów i rusztowań

Drabina do obslugi cystern
Wersje i dane techniczne
Wersja kosza z barierkami: naro¿na

Wersja kosza z barierkami: okr¹g³a
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Aluminium ryflowane

890009

Wersja platformy:

Krata aluminiowa

Nr kat.

890016

Aluminium ryflowane

Nr kat.

890023

Krata aluminiowa

Nr kat.

890030

Dane techniczne

Dane techniczne
A

Wysokośæ plat. w pionie

max. 4.200 mm
min. 2.880 mm

A

Wysokośæ plat. w pionie

max. 4.200 mm
min. 2.880 mm

B

Wysokośæ wraz z
porêczami

max. 5.300 mm
min. 3.980 mm

B

Wysokośæ wraz z
porêczami

max. 5.300 mm
min. 3.980 mm

C

Szerokośæ stopni/szczebli

500 mm

C

Szerokośæ stopni/szczebli

500 mm

D

Szerokośæ stabilizatora

2.000 mm

D

Szerokośæ stabilizatora

2.000 mm

E

1.500 x 1.500 mm,
Rozmiar kosza z barierkami
zaokr¹glone

E1

Rozmiar kosza z barierkami 1.500 mm

E2

D³ugośæ kosza z barierkami 2.300 mm

F

D³ugośæ podwozia

2.305 mm

F

D³ugośæ podwozia

2.305 mm

G

Wysuniêcie plat. od
podwozia

ok 275 mm do 810 mm

G

Wysuniêcie plat. od
podwozia

ok 275 mm do 810 mm

H

D³ugośæ platformy górnej

900 mm

H

D³ugośæ platformy górnej

900 mm

I

D³ugośæ platformy dolnej

704 mm

I

D³ugośæ platformy dolnej

704 mm

J

Szerokośæ platformy dolnej

740 mm

J

Szerokośæ platformy dolnej

740 mm

K

Wysokośæ wejścia

293 mm

K

Wysokośæ wejścia

293 mm

L

Wysokośæ porêczy wraz z
rolkami

1.000 mm

L

Wysokośæ porêczy wraz z
rolkami

1.000 mm

Akcesoria
Regulowana stopa za pomoc¹ korby
przy wózku jezdnym do poprawy
bezpieczeñstwa na nierównych
powierzchniach
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Drabina do obsługi cystern
pewność – komfort – prostota w obsłudze
Firma KRAUSE prezentuje wolnostoj¹c¹ drabinê
jezdn¹ do prowadzenia wszelkich prac na wysokości
zwi¹zanych z obs³ug¹ wielkogabarytowych pojazdów,
np. cystern. Gwarantuje bezpieczny ich za³adunek i roz³adunek, ³atwe pobieranie próbek, jak równie¿ szybk¹
konserwacje oraz komfortowe czyszczenie pojazdów.
Podstawow¹ zalet¹ drabiny jest zapewnienie szyb-

„

kiego dostêpu do stanowisk pracy po³o¿onych na
wysokości. Bezpieczeñstwo wykonywanych zadañ
gwarantuj¹: kosz ochronny, który chroni u¿ytkownika przed upadkiem z wysokości oraz obustronne
porêcze s³u¿¹ce do wygodnego wejścia i zejścia z
drabiny.

Nowa drabina KRAUSE daje mi poczucie komfortu i
bezpieczeñstwa podczas wykonywania prac przy tak du¿ych
pojazdach jak cysterny. Dziêki du¿ej platformie roboczej oraz
ochronnemu koszowi pobierania próbek, prace konserwacyjne
czy zwyk³e czyszczenie wykonujê bez problemów i obaw o w³asne
bezpieczeñstwo. Drabina jest wygodna w obs³udze i bardzo
wytrzyma³a.

Drabina do obsługi cystern
Korzyści dla użytkowników

Drabina do obsługi cystern
Bezpieczeńtwo i wygoda obsługi

Szczególnie przydatna przy:

Komfort i wydajnośæ zapewniaj¹:

Bezpieczeñstwo gwarantuj¹:

Komfort u¿ytkowania zapewniaj¹:

+ pracach kontrolnych przy za³adunku/
roz³adunku

+ wózek jezdny wykonany z stali ocynkowanej,

+ obustronne porêcze

+ ³atwa w konserwacji zêbatka (brak
mo¿liwości przekrêcenia lub zerwania
³añcucha)

+ poborze próbek z cystern kolejowych,
samochodowych oraz naczep
+ pracach konserwacyjnych oraz czyszczeniu

wyposa¿ony w uchwyt do ³atwego przesuwania
urz¹dzenia
+ podest o wymiarach 500 x 900 mm z obustronnymi barierkami zabezpieczaj¹cymi
+ ³atwa regulacja wysokości w pionie (co szczebel
ka¿dorazowo o 280 mm) z u¿yciem niewielkiej
si³y za pomoc¹ korby i zêbatki
+ wysuniêta platforma, która nie wymaga wje¿d¿ania pod cysternê czy silosy kolejowe

+ wysuniêty kosz w wersji okr¹g³ej (ø 1500 mm)
lub naro¿nej (2.300 x 1500 mm)
+ profilowane szczeble zespawane z
pod³u¿nic¹, które zapewniaj¹ bezpieczne
wejście i zejście
+ zabezpieczenie przed niezamierzonym
przestawieniem oraz niekontrolowanym
ześliźniêciem siê górnej jej czêści

+ gotowośæ do natychmiastowego u¿ytku
+ dostawa we wstêpnie z³o¿onych podzespo³ach, gwarantuj¹ca szybki monta¿
i sprawne przekazanie urz¹dzenia do
u¿ytkowania

+ dodatkowa blokada zêbatki

“

Dennis Müller, kierowca cysterny
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Drabina do obsługi cystern
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