ПРИЛОЖЕНИЕ
Мултифункционалната алуминиева сгъваема
стълба 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.
С тази стълба, можете да смените крушка в
средата на стаята или на стълбище, както и да
достигнете дадена точка, стъпвайки на терен с
денивелирана основа.
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.

MFL

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
АЛУМИНИЕВА
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НОРМА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

МОДИФИКАЦИИ

ТОВАРОНОСИМОСТ

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

2. МНОГООБРАЗНИ КОНФИГУРАЦИИ
Това позволява в прибрано състояние да заема минимално
място, както и да настройвате височината в различните ситуации.

3. МУЛТИ-ПОЗИЦИОННИ ПАНТИ
Здрави и надеждни панти със многоточково позициониране и
заключващ механизъм.

4. РИФЕЛОВАНИ СТЪПАЛАТА

1

5. ОПОРНИ НАПРЕЧНИ ГРЕДИ
2бр. греди с гумени тапи на петите, увеличават ширината в
основата и подпомагат стабилността на гладка повърхност.

6. ГУМЕНИ ТАПИ ПРОТИВ ПРИПЛЪЗВАНЕ
Осигуряват надежден контакт с повърхността, като не позволяват
стълбата да се приплъзне, дори и на гладка повърхност като
4

5

6

АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

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

MFL

1-во РАБОТНА МАСА / ПЕЙКА
Можете да изполвате дадената конфигурация
като помощна маса за инструменти или баки с
боя.

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

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА
Мултифункционалната стълба покрива стандарта

3-то РАБОТНА ПЛАТФОРМА

за безопасност EN131.

Комбинация между А-образна стълба и работно
скеле.

Системата от осигурителни застопоряващи панти,
гарантира бързо и сигурно позициониране на секциите

4-то МИНИ-СКЕЛЕ

в избраната форма.

Мини скеле за открити и закрити пространства.

Широките напречни траверси подпомагат за стабилността, дори и при максимално разгъната височина.

5-то ПОДПОРНО СКЕЛЕ

Също така във всеки край на подпорните греди има

Предназначено за продължителна работа на
високи пространства.

допълнителни гумени пети за максимален контакт с
пода.
Предназначена за професионална употреба, мул-

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

тифункционалната стълба е произведена със стабилна
пресована връзка между всяко стъпало и надлъжните
греди. Стъпалата са рефловани срещу подхлъзване.

7-мо СТЪЛБА С ИЗНЕСЕН ЦЕНТЪР

ни, за да предпазят ръцете от полепване на замърсявания.

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

Това е модел стълба, произведена за използване в
тежки условия при продължителна работа.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
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

150 kg

Материал

Алуминиева сплав

Дебелина на тръбата

1.8 mm

Разстояние между стъпалата

30 cm
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АЛУМИНИЕВИ СТЪЛБИ

за почистване. Гредите са износоустойчиви и елоксира-
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Компонентите са обработен така, че да бъде лесен

Предназначено за продължителна работа на
високи пространства.

