ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

CIMEX TELELADDER

ПРИЛОЖЕНИЕ
Безопасна и компактна, телескопичната стълба, се

характеризира с издръжлива алуминиева конструкция,
индустриални фиксатори за височина и плътни крачета с
гумено покритие.
Телескопичната

стълба

покрива

стандарта

за

безопасност EN131.

АЛУМИНИЕВИ
ТЕЛЕСКОПИЧНИ
СТЪЛБИ
TELELADDER

Телескопичната стълба е снабдена с вътрешни
плъзгащи фиксатори, чрез които заключвате всяко стъпало
по отделно. С тази удобна функционалност, можете да
разтегнете или приберете стълбата до желаната височина.
В разгънато състояние всяко стъпало е на 30см.

2

1.8

mm

ГОДИНИ

ДЕБЕЛИНА НА

ГАРАНЦИЯ

ТРЪБАТА

EN131
НОРМА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

150

kg

ТОВАРОНОСИМОСТ

отстояние от предходното, а в прибрано положение

стъпалата са на минимално отстояние едно от друго,
което предотвратява надрасквания и амортизиране от
триене на метала.
За разгъване на стълбата, просто трябва да издърпате
всяка стъпална секция нагоре. Като чуете звука на
„щракване“, и от двата заключващи пина на стъпалото, то
тогава то е сигурно за качване.
За събиране на телескопичната конструкция е
необходимо, просто да избутате с ръка заключващите
пинове и вече свободно можете да приберете стъпалата.

1. АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ
Здрава конструкция с минимално нетно тегло, покриваща
стандартите за безопасност.

2. ТЕЛЕСКОПИЧЕН ДИЗАЙН
Позволява в прибрано състояние, заемато на минимално
място. Корегиране на височината според нуждите.

3. ФИКСАТОРИ НА ВСЯКО СТЪПАЛО
Заключващият пин здраво контрира стъпалото, след изтегляне на
телескопичната конструкция на стълбата.

4. УКРЕПВАНЕ НА СТЪПАЛАТА
Всяко стъпало е с подсилен присъединителен щифт и така
вишава максималната товароносимост до 150кг.

по-

5. ВЕЛКРО КАИШКА
6. ГУМЕНИ ТАПИ ПРОТИВ ПРИПЛЪЗВАНЕ
Осигуряват надежден контакт с повърхността, като не позволяват
стълбата да се приплъзне, дори и на гладка повърхност.
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1
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Каишката се увива около стъпалата за допълнителна сигурност и
предотвратява своеволно разгъване на стълбата
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НАЧИН НА РАБОТА
ВАЖНО! Тази стълба не бива да се използва при констатиране

на някакви счупвания или липса на даден детайл!
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 заключващите пинове (3) за правилна
позиция.

5.

Стълбите трябва да се използват за лека работа и
сравнително кратко време.

6.

Не

използвайте

стъблата

на

открито,

при

лоши

метеорологични условия (като силен вятър или валеж).
7.

Не използвайте стълбата като мост.

8.

Когато се качвате на стълбата носете подходящи обувки.

9.

Не прекарвайте много време на стълбата без регулярни
почивки.

10. Върхът на стълбата трябва да е поне на 1 метър над нивото
на което искаме да стъпим.
11. Оборудването което носим при качване на стълбата трябва
да е леко и лесно преносимо.
ОБЩИ
1.

Убедете се, че размерът на стълбата съответства на вашата

2.

Определени медицински състояния, употреба на лекарства,
алкохол и наркотици могат да повлияят на сигурността при
използването на стълбата.

3.

Ъгълът на наклон нe трябва да превишава 75 градуса.

1.

Освободете / Отвържете Велкро каишката (5).

2.

За разгъване на стълбата, просто трябва да издърпате

НАЧИН НА РАБОТА

всяка стъпална секция нагоре. Като чуете звука на
„щракване“, и от двата заключващи пина (3) на
стъпалото, то тогава то е сигурно за качване.
3.

За събиране на телескопичната конструкция е

необходимо, просто да избутате с ръка заключващите
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височина.

пинове (3) и вече свободно можете да приберете

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел стълба

TELELADDER 2

TELELADDER 2.6

TELELADDER 3.2

TELELADDER 3.8

TELELADDER 4.4

Дължина (разпъната)

2.0 m

2.6 m

3.2 m

3.8 m

4.4 m

Дължина (събрана)

0.62 m

0.66 m

0.70 m

0.77 m

0.90 m

7

9

11

13

15

5.4 kg

7.4 kg

9.4 kg

10.9 kg

12.6 kg

Брой стъпала
Тегло

Товароносимост
Материал
Дебелина на тръбата
Разстояние между стъпалата

150 kg
Алуминиева сплав
1.8 mm
30 cm

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

стъпалата.

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

