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PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 1,34M ZAP

VARE:     PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 1,34M ZAP

VARENUMMER:     41325

NOBB NUMMER:     44023537

PRODUSENT: ZARGES

Sikker og justerbar plattformstige i aluminium, med maksimal sikkerhet i 
høyden kombinert med høy brukerkomfort.

PRODUKTBESKRIVELSE:

ZAP PLATTFORMSTIGE Z600

Zarges ZAP Plattformstige (Z 600) lever på alle punkter. Kravene til 
sikkerhet på byggeplassene blir stadig strengere - målet er at ulykkene skal 
elimineres. En av de største risikofaktorene på byggeplasser er fallulykker. 
Zarges har utviklet en ny serie arbeids-plattformer for byggebransjen, 
designet for optimal sikkerhet og funksjonalitet. Zarges har lang erfaring 
med å konstruere brukervennlige og trygge stigeprodukter til profesjonelt 
bruk. Denne kompetansen har nå resultert i nye og ekstra sikre 
arbeidsplattformer i aluminium, med maksimal sikkerhet i høyden kombinert 
med høy brukerkomfort. 

PASSER GODT FOR
Bygg, montasje og industri

FORTRINN

Stor plattform på 67 x 44 cm med rekkverk
Kan brukes i trapper, uavhengig høydejustering på begge sider
Stabilisator på hver stige for sikkerhet mot velting
2 hjul gjør den enkel å transporte
Rask å montere/ demontere uten bruk av verktøy
Tar liten plass sammenlagt, enkel å transportere og lagre
Solid 4-punkts trinn- og vangeforbindelse
Stort og praktisk verktøybrett på toppen 
Laget av aluminium; lav vekt og ingen rustproblemer

 

TILBEHØR

Stigesko - 41325 til 41328: V.nr 24350

Les mer om produktet på våre nettsider:

https://www.groveknutsen.no/product?number=41325

 

SPESIFIKASJONER:

Plattformhøyde
0,81 / 1 / 1,34 
meter

Plattform mål 670 x 440 mm

Arbeidshøyde 3340 mm

Oppstilt lengde 2,37 meter

Grunnflate, stab. inne 1,55 x 1,10 m

Sammenlagt lengde 1,55 meter

Produkttype arbeidsplattform

Bruksområde proff

NRF Nummer 9836324

EFO Nummer 8801005

NOBB Nummer 44023537

Vekt 28 kg

Forpakning Lengde 155 cm

Forpakning Bredde 102 cm

Forpakning Høyde 40 cm

https://www.groveknutsen.no/product?number=41325
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