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Rusztowanie Altrex 5500
(1,35x2,45m) wys. rob.
13,80m pomost Fiber-deck®
Cena brutto

32 260,44 zł

Cena netto

26 228,00 zł

Dostępność

1-2 tygodnie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

C550028

Opis produktu

Teleskopowa część podstawowa rusztowania może być montowana według potrzeb pracy
z pomostami i stężeniami o długości 1,85 m, 2,45 m oraz 3,05 m. Mała wysokość (1,80 m)
umożliwia przejeżdżanie przez otwory drzwiowe.

Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów.
Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50mm.
Szybki montaż dzięki zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych.
Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
Gwarancja producenta 5 lat.
Zgodne z normą 3 EN 1004.
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Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wysokość najwyższego
pomostu
Wysokość robocza
Wymiary rusztowania

11,80 m
13,80 m
1,35 x 2,45 m

Wykaz elementów:

nazwa
nr kat.
Moduł
322060
teleskopowy
składany 6
szczeblowy 1,35 x
1,85 m
Rama 1,35 x 2,0 301607
m
Rama poręczowa 302920
1,35 x 1,0 m
Koło jezdne Ø 200 511230
mm
Koło jezdne Ø 125 324512
mm (4 sztuki)
Pomost Fiber305320
Deck® 2,45 bez
klapy
Pomost Fiber305310
Deck® 2,45 z
klapą
Stężenie
303930
teleskopowe
Stężenie ukośne 303716
2,45 m
Stężenie poziome 303706
2,45 m
Podpora
305613
teleskopowa EasyLock®
Aluminiowa burta 305506
poprzeczna 2 x
1,35 m
Aluminiowa burta 305502
podłużna 2 x 2,45
m
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ilość
1 szt

10 szt
2 szt
4 szt
3 szt

3 szt

1 szt
22 szt
13 szt
4 szt

1 szt

1 szt

Galeria zdjęć:

Zdjęcie dotyczy rusztowania o wysokości roboczej 9,80m.

Zdjęcie dotyczy rusztowania o wysokości roboczej 3,00m.

Koła jezdne o średnicy 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm.

Bolec zabezpieczający.

Zaczepy stężeń oznaczone kolorami. Stężenie
poziome czerwone. Stężenie ukośne czarne.

Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów
- do montażu i demontażu, wystarczy jedna osoba.

Profesjonalne spawanie elementów zapewnia
całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.

Instrukcja montażu drukowana na szczeblach.
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