KFT.

KURBLIS ÁLLVÁNYBAK
egyszerű és gyors magasságbeállítás a kézikurbli segítségével
kétoldali hajtás által nem akadnak össze az oszlopok
2 m magasságtól oldalvédelem szükséges
a bakok magasságának beállítása kurblival történik. A kurbli rúdjával összekötött csillagkerék beleakad
a láb furataiba és így mozgatja a bakkihúzó részt (felső rész) felfelé vagy lefelé. A hajtókar mozgatása
esetén a biztosító csapot, amelyet a kitekeredés ellen biztosítottak, fel kell emelni. A biztosító retesz
szakszerű használat esetén mindig reteszelési helyzetbe kerül.
Figyelem:
Figyelni kell arra, hogy a bakok előírás szerint legyenek kitámasztva.
A magasság beállítása terhelés közben nem megengedett.

Megengedett terhelés 15 KN

Súly

Rend.sz.

120 cm

30 kg

13.1350

170 - 300 cm

150 cm

54 kg

13.1352

210 - 360 cm

150 cm

60,8 kg

13.1354

Oldalvédelem

H=1m

4,3 kg

13.1865

1,3 kg

13.1355

Kurbli

Fogaskerékhajtás

Oldalvédelem

A hajtás dupla biztosítással
rendelkezik, hogy a véletlen
kioldást megakadályozzák!

ÁLLVÁNYBAKOK

Méret a táblázat szerint

vagy 150 cm

Oldalvédelem 100 cm

Méret

Szélesség 120 cm

Szélesség

120 - 195 cm

Oldal 19

KFT.

GRAF ÁLLVÁNYBAK

Ausztriában legtöbbet eladott
állószélesség
magasságbeállítás 10 cm-enként
megengedett terhelés 6 KN: egyenletes terhelés esetén
teljes szélességben

m

20 c

g1
essé

10 cm

szél

A pallótartó csövön lévő két ütköző
megakadályozza a palló oldalirányú
lecsúszását.

méret a táblázat szerint

Terhelés alatt a biztosító kampó
garantálja a ferde kivágásban a legjobb stabilitást.

A talpak a puha padlózaton is stabil
helyzetet biztosítanak.

ÁLLVÁNYBAKOK

Összecsukható, szállításnál és tárolásnál helytakarékos
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Méret

Súly

Rend.sz.

0,70 - 1,20 m

12,3 kg

12.1250

0,90 - 1,60 m

14,2 kg

12.1255

1,05 - 1,90 m

15,8 kg

12.1260

1,25 - 2,30 m

18,0 kg

12.1265

1,55 - 2,80 m

24,7 kg

12.1270

Korláttartó

4,9 kg

12.1380

KFT.

ÁLLVÁNYBAK - BM
Egyszerű és kedvező áru állványbak, amely 105 - 170 cm magasságban 10 cm-ként állítható és
rendkívül jól használható minden munkához a házban és a ház körül, valamint a kertben
BM - állványbak a már jól bevált Graf - állványbak könnyebb és egyszerűbb kivitele
ideális privát területeken történő használathoz, ahol a megterhelés nem nagyon magas

cm

105 - 170 cm

115

Beállítási tartomány
Állószélesség
Magasságbeállítás
Súly

105 - 170 cm
115 cm
10 cm
13,5 kg

Megengedett terhelés

4 kN

egyenletes teher esetén
a teljes szélességben
Rend.sz.

KÖMŰVESBAK - PROFI

12.1460

120 cm

állószélesség 120 cm
magasságbeállítás 10 cm-enként
átlós és vízszintes merevítések
a talpvégek, valamint ütköző oldalt a
csöveknél
összecsukható, ezáltal helytakarékos
szállításnál és tárolásnál

Magasság

Súly

Rend.sz.

1,15 - 1,95 m

22 kg

12.1322

megengedett terhelés 15 KN

ÁLLVÁNYBAKOK

115 cm - 195 cm

stabil csőszerkezet
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100 cm

VAKOLÓ ÁLLVÁNYBAK
összecsukható

Súly

Rend.sz.

állószélesség 100 cm

7 kg

12.1410

5 cm-enként beállítható

60 - 90 cm

magassága 60 - 90 cm-ig
szabályozható
Könnyű és praktikus

100 c

GIPSZELŐ BAK

m

merev állványbak, nem
összecsukható

Súly

Rend.sz.

10 kg

12.1415

60 - 100 cm

tartószélesség 100 cm
magassága 60-100 cm -ig
szabályozható
Stabil kivitel

5 cm-enként állítható

KŐMÜVESBAK STAR
merev

merev állványbak, nem
összecsukható

120

állószélesség 120 cm

cm

tartószelvény T-vasból
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120 - 190 c
m
65 - 115 cm

ÁLLVÁNYBAKOK

biztosító csap lánccal ellátva az
elveszés ellen

Súly

Rend.sz.

Méret

12 kg

12.1328

65 - 115 cm

15 kg

12.1325

120 - 190 cm

KFT.

VASALAT KÉSZÍTŐ BAK

Szélesség

Magasság 60 - 120 cm

kengyelek vagy egyéb vasalatok gyors és kényelmes
készítése

5-50 cm

állítható magasság kurbli segítségével (kurbli levehető)
stabil és szilárd szerkezet
nem csúszik el a kengyel a szorító mechanizmusnak
köszönhetően
tüzi horganyzott, stabil kivitel

Megnevezés

Súly

Vasalat készítő bak
Kurbli

12 kg
1 kg

Rend.sz.
12.1500 V
13.1355

GIPSZELŐ LÉPCSŐ
60 cm (3 fok)
80 cm (4 fok)

ideális gipszelő és vakoló munkákhoz
helyiségekben
biztonságos munkavégzés a széles
állófelület által
stabil helyzet a lábak végén elhelyezett
műanyag sapkák által
horganyzott a hosszú élettartamért

Magasság

Súly

Rend.sz.

60 cm - 3 fok

11 kg

12.2121 V

80 cm - 4 fok

14 kg

12.2123 V

50

cm

Összehajtható és könnyű,
ezért gyorsan szállítható és
egyszerűen tárolható

ÁLLVÁNYBAKOK

extrém stabil és biztos kivitel a profiknak
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