ÁLLVÁNYBAK - BM
Graf állványbak – a legkelendőbb Ausztriában

Magasság

Súly

• Könnyen felszerelhető
a kőművesbakra
• Integrált állványbilincs

• Egyszerű és kedvező árú állványbak, amelynek
magassága 105-170 cm között 10 cm-enként
állítható, és rendkívül jól használható minden
munkához a ház körül és kertben.
• Stabil csőszerkezet
• Összecsukható, így helytakarékos szállítás és
tárolás során
• Merítő festéssel bevont a hosszú élettartam
érdekében

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

Súly

Rend.sz.

1,25 - 2,30 m

18,0 kg

12.1265

4,9 kg

12.1380

10 cm

Méretek a táblázat szerint

Szélesség 120 cm

A pallótartó csövön
lévő két ütköző
megakadályozza a
palló lecsúszását.

Magasság

Súly

Rend.sz.

105 - 170 cm

13,5 kg

12.1460

A biztosító kampó a
ferde kivágásban
biztosítja terhelés alatt
a legjobb stabilitást.

A talpak a puha
padlózaton is biztos
helyzetet tesznek
lehetővé.

115 cm

Tipp:
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A padlótartó csövön levő
ütköző megakadályozza
a palló lecsúszását.

A biztosító kampó a ferde
kivágásban biztosítja terhelés
alatt a legjobb stabilitást.

10 cm

• 120 cm tartószélesség
• 10 cm-enként állítható magasság
• Megengedett terhelés 6 KN: egyenlően elosztott
terhelésnél a teljes szélességnél

KŐMŰVES BAKOK

KORLÁTTARTÓ

Lapos talpaival a legtöbb
felületen biztonságosan állnak.

105 - 170 cm

KŐMŰVES BAKOK

GRAF ÁLLVÁNYBAK
A legkelendőbb Ausztriában!

megengedett terhelés
6 KN

megengedett terhelés
4 KN

Professzionális kivitel
az építőipar számára!
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elfordítható lábak
schwenkbare Füße

Opcionálisan kapható:
Tároló box – 26. oldal
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m

Könnyű és praktikus

Rend.sz.

7 kg

12.1410

GIPSZELŐ BAK

100 c

m

• Merev állványbak, nem összecsukható
• Tartószélesség 100 cm
• Magassága 60 -100 cm-ig állítható
• 5 cm-enként állítható

60 - 100 c

Megengedett terhelés
15 KN
Oldalvédelem

Stabil kivitel

Fogaskerékhajtás

Súly

Rend.sz.

10 kg

12.1415

KŐMŰVESBAK

merev

cm
• Merev állványbak, nem összecsukható
• Tartószélesség 120 cm
• Tartószelvény T-vasból
• Biztosító csap lánccal ellátva az elvesztés ellen

120 - 190 c

m

100 cm

120
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Súly

m

• Figyelni kell arra, hogy a bakok előírás szerint
legyenek kitámasztva.
• A magasság beállítása terhelés közben nem
megengedett.
• A hajtás kettős biztosítással rendelkezik, hogy
megakadályozza a véletlen kioldást!

60 - 90 cm

Szélesség 120 cm vagy 150 cm

Figyelem:

• Összecsukható
• Tartószélesség 100 cm
• Magassága 60 - 90 cm-ig szabályozható
• 5 cm-enként állítható

Oldalvédelem 100 cm
felhelyezve

• Egyszerű és gyors magasságbeállítást
a kézikurbli segítségével
• A kétoldali hajtásnak köszönhetően nem akadnak
össze az oszlopok
• 2 m munkaszint magasság felett 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.

Magasság

Szélesség

Súly

Rend.sz.

120 - 195 cm

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

Súly

Rend.sz.

Magasság

Oldalsó védelem

H=1m

4,3 kg

13.1865

15 kg

12.1325

120 - 190 cm
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KŐMŰVES BAKOK

VAKOLÓ ÁLLVÁNYBAK

100 c

Magasság a táblázat szerint

KŐMŰVES BAKOK

KURBLIS ÁLLVÁNYBAK

2022/23. évi termékkatalógus
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• 16 db Graf vagy BM típusú állványbakhoz
• Könnyen egymásra rakható és rögzíthető
• Az állványok szállítás közben is biztonságosan
a helyükön maradnak

ÚJ!
50

Súly

Rend.sz.

45 kg

12.1290

cm

Összehajtható és könnyű,
ezért gyorsan szállítható
és egyszerűen tárolható

VASALAT KÉSZÍTŐ BAK

Szélessé

g 5-50 c

m

50

m

Rend.sz.

Vasalat készítő bak

12 kg

12.1500 V

Kurbli

1 kg

13.1355
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4

m

Súly

Súly

Rend.sz.

60 cm - 3 fok

11 kg

12.2121 V

80 cm - 4 fok

14 kg

12.2123 V

• A készülék alkalmas minden nagy mennyiségű
szennyeződés ellen, mint például föld, hó, trágya,
homok stb.
• Ideális:
építkezéseken
irodai konténerek előtt
istállóknál
mezőgazdaságban
kertészetekben.
• Méret: rács 50 x 40 cm
• A kefék cserélhetőek
• A váz teljesen tüzi horganyzott
• Praktikus szállítás kartondobozba csomagolva

0
40
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Termék

Magasság

LÁBTÖRLŐ KEFE

Magasság 60- 120 cm

• Kengyelek vagy egyéb vasalatok gyors és
kényelmes készítése
• Állítható magasság kurbli segítségével
(kurbli levehető)
• Stabil és szilárd szerkezet
• Nem csúszik el a kengyel a szorító
mechanizmusnak köszönhetően
• Tüzi horganyzott, stabil kivitel

• Ideális gipszelő és vakoló munkákhoz
helyiségekben
• Biztonságos munkavégzés a széles
állófelület által
• Stabil helyzet a lábak végén elhelyezett
műanyag sapkák által
• Extrém stabil és biztos kivitel a profiknak
• Tüzi horganyzott a hosszú élettartamért

KŐMŰVES BAKOK

GIPSZELŐ LÉPCSŐ

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

KŐMŰVES BAKOK

TÁROLÓ KALODA
KŐMŰVESBAKOKHOZ

200 mm
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m

m

Termék

Súly

Rend.sz.

Lábtörlő

7 kg

14.3500 V

Pót kefe

1 kg

3501
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