ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

CIMEX MFL

ПРИЛОЖЕНИЕ
Мултифункционалната алуминиева сгъваема
стълба CIMEX MFL е единствената стълба, от която
имате нужда. Състои от 4 секции със стъпала, а уникалната много-позиционна система от панти, позволява лесно да се трансформира в разнообразни
конфигурации. С лекота можете да преобразувате
от А-образна стълба в права или като работна платформа, която да поставите на стълбище или на открито.
Намира широко приложение при строителноремонтните дейности като: монтаж на гипсокартон,
кабелни инсталации, смяна на външно и вътрешно
осветление, бояджийски услуги, градинарство,
складови стопанства, полагане на изолации на открито и др.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
АЛУМИНИЕВИ
СТЪЛБИ CIMEX
MFL

2

14

ГОДИНИ

МОДИФИКАЦИИ

ГАРАНЦИЯ

EN131
НОРМА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

150

kg

ТОВАРОНОСИМОСТ

1. РЕЛСИ ОТ АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ
Здрава конструкция с минимално нетно тегло, покриваща
EN131 стандарти за безопасност. Устойчива на ръжда.

2. МУЛТИ-ПОЗИЦИОННИ ПАНТИ
Здрави и надежднипанти със многоточково позициониране и заключващ механизъм.

2

3. РИФЕЛОВАНИ СТЪПАЛА
Стъпалата са закрепени здраво чрез машинно пресоване на материала в основните вертикални греди. Предоврътява
образуване на луфтове след продължително ползване.

4. ОПОРНИ НАПРЕЧНИ ГРЕДИ
ос-

5. ГУМЕНИ ТАПИ ПРОТИВ ПРИПЛЪЗВАНЕ
Осигуряват надежден контакт с повърхността, като не позволяват
стълбата да се приплъзне, дори и на гладка повърхност като

5

4

1
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2бр. греди с гумени тапи на петите, увеличават ширината в
новата и подпомагат стабилността на гладка повърхност.

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

3

НАЧИН НА РАБОТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Поставете стабилизаторите (опорни напречни греди) (4) в

1-во РАБОТНА МАСА / ПЕЙКА

края на релсите (1) и ги закрепете посредством болтове и гайки.

Можете да използвате дадената конфигурация
като помощна маса за инструменти или баки с
боя.

2-ро РАБОТНА ПЛАТФОРМА
Тип „скеле“ - поставяне на денивелирани терени
като стълбища.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
Пантите трябва да се смазват редовно с лубрикант
(смазочно масло) редовно, за да се осигури по-добра им работа.

3-то РАБОТНА ПЛАТФОРМА

Пантите

Комбинация между А-образна стълба и работно
скеле.

замърсявания (прах, мръсотия, остатъчни строителни материали

трябва

да

се

почистват

редовно

от

всякакви

и др.). При почистване с вода, не забравяйте отново да смажете
пантите.

4-то МИНИ-СКЕЛЕ

ВАЖНО! Тази стълба не бива да се използва при констатиране

Мини скеле за открити и закрити пространства.

на някакви счупвания или липса на даден детайл!
ПАНТИ
1. За да отключите пантите просто преместете дръжката им

5-то ПОДПОРНО СКЕЛЕ

(ръкохватка) в позиция “UNLOCK”

Предназначено за продължителна работа на
високи пространства.

и след това разгънете

секцията.
2. Пантите ще се заключат автоматично (позиция “LOCK”,
когато секцията се разгъне.

6-то ВИСОКА ПОДПОРНА СТЪЛБА
С тази модификация можете лесно да достигнете
покрив, дори и при наличие на стряха.

3. Преди да използвате стълбата се уверете, че всички
панти за заключени.
4. Всяка панта се заключва автоматично.
формата на стълбата и пантите докато тя се използва.

Предназначено за продължителна работа на
високи пространства.

6. Винаги поддържайте стълбата суха и чиста.

8-мо ДВОЙНОСТОЯЩА СТЪЛБА
Предназначено за продължителна работа на
високи пространства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Стълбата може да бъде използвана само в позициите
описани в това ръководство.
2. Винаги трябва да се внимава при използването и.
3. Винаги проверявайте стабилността преди експлоатация.
4. Винаги проверявайте пантите за правилна позиция.
5. Тази стълба може да се използва и с платформа
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5. Изключително опасно е да се правят опити за промяна на

7-мо СТЪЛБА С ИЗНЕСЕН ЦЕНТЪР

(аксесоар) само когато е в хоризонтално положение.

Модел стълба

MFL3.7

MFL4.8

MFL6.0

MFL7.0

MFL8.0

MFL9.3

MFL10.4

3.7 m

4.8 m

6.0 m

7.0 m

8.0 m

9.3 m

10.4 m

Стъпала на секция

3

4

5

6

7

8

9

Общ брой стъпала

12

16

20

24

28

32

36

Височина в събрано състояние

0.87 m

1.16 m

1.45 m

1.74 m

2.0 m

2.32 m

2.61 m

Тегло

11.9 kg

13.0 kg

15.1 kg

16.2 kg

20.3 kg

22.0 kg

23.6 kg

Дължина (разпъната)

Товароносимост
Материал
Дебелина на тръбата
Разстояние между стъпалата

150 kg
Алуминиева сплав
1.8 mm
30 cm

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

