TOP SYSTEM

Gerüstgruppe /
Klasse / Klasse 3
200 kg/m2

Aluminium Fahrgerüst TOP SYSTEM
- 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstieg
Enkelt rullestillads, dimensioner 1,35 x 1,80
med indvendige trapper
Enkelt rullestillas med dimensjoner 1,35 x 1,80 m med innvendig trapp

Komfortable Anti-Rutsch-Plattform.
Komfortable skridsikre platforme.
Bekveme sklisikre plattinger.

Neue Montage der Sprossen aus rostfreiem
Stahl - ohne Schweißen verbessert die Steifigkeit
des Gerüstes um 50% und verlängert seine
Lebensdauer.
Ny fastgørelse af trin i rustfrit stål, uden svejsning,
forbedrer stivheden af stilladset med 50% og
forlænger dets holdbarhed.
Nye trinnfester utført i rustfritt stål uten sveising øker
stivheten av stillaset med 50% og forlenger dets
levetid.
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FAHRGERÜSTE TOP SYSTEM / TOP SYSTEM STILLADSER / TOP SYSTEM STILLASER

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT / CERTIFICERET SIKKERHED / SERTIFISERT SIKKERHET

Der Schrägaufstieg ermöglicht ein leichten Auf- und Abstieg, erhöht
damit Sicherheit und Komfort.
Stige og gelænder gør, at brugeren kan stige ned med ansigtet
fremad, hvorved sikkerhed og arbejdskomfort øges.
Med stige og håndlist som gjør det mulig å gå ned med ryggen vendt
mot trinnene - noe som øker sikkerheten og arbeidskomforten.
Lenkrolle
Hjul / Hjul

|Top System 1,35 x 1,80 m

Artikel / Kode / Kode
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m)
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs

Ohne Verankerung – Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004 / Uden forankring – klasse 3, norm En 1004 / Uten forankring
– klasse 3, norm En 1004
Mit Verankerung – nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med
forankring – i samsvar med normen D.L. 81/08

G1-34
4,40
3,40
2,40
141,7

G1-54
6,40
5,40
4,40
202,4

G1-74
8,40
7,40
6,40
266,5

G1-94
10,40
9,40
8,40
330,6

G1-114
12,40
11,40
10,40
391,3

G1-134
14,40
13,40
12,40
458,3

Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m /
Med forankring hver 4 m
Mit Verankerung je 4
m / Med forankring
Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring
hver 4 m / Med
forankring hver 4 m

Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwenden. / Vigtigt: til indendørs brug uden forankring, i visse
tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktig: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke
ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.
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