• Födém és padló közötti kifeszítés rugós
lábelem által
• Tolható, önfeszítő rugó lehetővé teszi a
mérőzsinór fokozat nélküli beállítását

• Alkalmazható minden építési helyen, ahol építési
törmelék, téglahulladék, tetőzsindely, stb. keletkezik
• Az ütésálló műanyag használatával nagy és éles
köveknél is helytáll
• Nem zavarja a szomszédokat a szél által felkapott por
• Hatékony munka, mivel az építési törmelék pontosan
az erre a célra szolgáló konténerbe kerül
• A csövek egymásba csatlakoztathatóak, és ezért
szállításnál és tárolásnál helytakarékosak
• Extra erős láncokkal és karabinerekkel

Ø 40 cm

rugós
lábelem

Termék

Súly

Rend.sz.

2,1-3,8 m

8,0 kg

14.1200

max.
100 c
m

• Lábelem a könnyű kezeléshez

KÉZI CSÖRLŐ
ZSINÓRÁLLVÁNY

Zsinórállvány 2m
Komplett készlet

Súly

Rend.sz.

12,6 kg

23.2900 V

1 x Állványrúd 2 m
1 x Deszkatartó N
1 x Egyes láb 75 cm
1 x Egyes láb 90 cm
2 x Földcövek
Megnevezés
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Hosszúság

Átmérő

Súly

Rend.sz.

110 cm

50 / 40 cm

11 kg

14.6300

beleértve a toldalékrészt

• A csöveket a talajon egyenként össze lehet kötni és fentről csörlővel
felhúzni
• A kézi csörlőt a toldalék résszel egyszerűen csatlakoztatni
kell a mellvédkeretnél
• Kötélhosszúság 20 m
Súly
Rend.sz.

• A zsinórállvány áll egy 48 mm-es csőből
ráhegesztett földcövekkel
• Két mozgatható egyes lábbal
• Egy deszkatartóból a simítóléc rögzítéséhez
• Problémamentes felállítás, gyors és egyszerű
szerelés, magas állóképesség
• Szállításnál és tárolásnál a szállító paletta
gondoskodik az áttekinthetőségről és a rendről

Megnevezés

12,4 kg

14.6320 V

MELLVÉDKERET

20
Fa cm
lva - 6
sta 5
gs cm
ág

• A mellvédkeret alkalmas az állványhoz való rögzítésre, vagy az
ablakkorlátra, stb. történő akasztásra
• A mellvéd vastagsága 5 cm-enként
20-65 cm-ig beállítható
Súly

Rend.sz.

17 kg

14.6350 V

KOPTATÓ BETÉT

BETÖLTŐ TÖLCSÉR

• Éles és nehéz törmelékeknél a törmelékcsúszdába
kell illeszteni, hogy a csövek élettartamát az íves
részeknél jelentősen meghosszabbítsa
• Horganyzott acéllemez

• A betöltő tölcsért a mellvédkeretre kell
helyezni
• A széles nyílás segítségével lehetővé válik a
talicskával történő egyszerű betöltés

Súly

Rend.sz.

Állványrúd 2 m

5,0 kg

23.2902 V

Deszkatartó N

0,8 kg

23.2904

Egyes láb 90 cm

2,9 kg

23.2908 V

Egyes láb 75 cm

2,7 kg

23.2906 V

Földcövek

0,6 kg

23.2910 V

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

Szállító paletta (24 darabhoz)

51,0 kg

23.2915 V

14.6335 V

7,0 kg

14.6310
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ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK CSÚSZDA

Ø 50 cm

max. 110 cm

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

Zsinórtámasz használat közben

ZSINÓRTARTÓ

2022/23. évi termékkatalógus
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ÉPÍTÉSI LÉPCSŐ

állítható szélesség

• Az Ön értékes szerszámainak hatékony
védelme érdekében!
• 66 - 100 cm-ig állítható szélesség
• Stabil kivitelezés a fokozatmentes
szélességbeállítással
• A kézi fogantyú lakattal zárható
• Az ajtó kiemelése zárt állapotban nem
lehetséges
• Ideális a szerszámok, gépek, stb. ideiglenes
elzárására az építkezéseken

Súly
49,0 kg

Kivitel
festett

• A lépcső hosszúsága tetszés szerint rövidíthető vagy hosszabbítható. Az egyes lépcsőfokok leszerelhetőek
• A két oldalon található cső lehetővé teszi a végeknél az oldalvédelem gyors behelyezését és azután a
korlát rögzítését.
• Összecsukva befér minden gépkocsiba.
Lépcsőfok:

14 db

Kivitel

Rend.sz.

Fokmagasság:

19 cm

34 kg

alumínium

14.2800 A

Fokszélesség:

22 cm

55 kg

horganyzott acél

14.2800 V

Teljes szélesség:

95 cm

4,3 kg

horganyzott acél

13.1865 V

Fagerendához:

8 x 12 cm (építkezésen)

Termék

Súly

49,0 kg
49,0 kg
49,0 kg

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI AJTÓ

Rend.sz.
14.2900

Az ajtó szélességének beállítása két kívülről nem
elérhető csavarral történik.
Az ajtókeret beállítása az ajtónyílásba csak belülről
látható csavaros szorítóval történik.

Fokmagasság 19 cm
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Az ajtót belülről és kívülről fogantyúval látták el és
lakattal zárható.

s
Fok

Telje
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• Felnyitható és lakattal lezárható ajtóval
• A hátoldalon ablak található, hogy az optimális
fényviszonyokat biztosítsa
• Tervtartó táskával
• Erős, tüzi horganyzott acélszerkezet
• Minden, amire a munkavezetőnek szüksége van,
pontosan ott is van, ahol azok szükségesek
- a zsaluzatnál
• Magasságban külön-külön állítható lábak
• Ideális kapcsolási tervekhez, mérőeszközökhöz, stb.
• A szintek váltásakor az egész tervkonténer daru
segítségével áthelyezhető!

Súly

Rend.sz.

Tervkonténer

76 kg

21.1150V

Kiegészítő alsó lemez

20 kg

21.1155V

Munkafelület mérete
89 x 125 cm

A behúzható lábaknak köszönhetően a
tervkonténer egyszerűen és
helytakarékosan szállítható és tárolható.
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Munkafelület magassága
max. 123 cm

Megnevezés

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

TÁROLÓ KALODÁK ÉS RÁCSOS TÁROLÓ KONTÉNEREK ALKALMAZÁS KÖZBEN

Magasság felnyitott ajtónál 195 cm

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

TERVKONTÉNER

Kiegészít alsó
lemez opcionálisan
kérhető

2022/23. évi termékkatalógus
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