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Aluminiowe rusztowania przejezdne

Lekkie aluminiowe rusztowania przejezdne sprawdzi³y siê na

tysi¹cach budów. S¹ one wykorzystywane w budownictwie jak

równie¿ w wielu ga³êziach przemys³u, zarówno przy pracach

wewn¹trz pomieszczeñ jak i na otwartym terenie, wszêdzie

tam gdzie wymagane jest zastosowanie stabilnej oraz

bezpiecznej platformy roboczej. Rusztowania te nadaj¹ siê

idealnie do wykonywania robót instalacyjnych oraz

konserwacyjnych.

Uniwersalny charakter wie¿ uzyskano poprzez stworzenie

platformy roboczej o wysokiej wytrzyma³oœci i mo¿liwoœci

elastycznego kszta³towania wysokoœci.
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Wie¿e aluminiowe

Wie¿e aluminiowe s¹ lekkie oraz mobilne;

s¹ dostarczane w stanie gotowym do monta¿u.

Wysoki poziom bezpieczeñstwa uzyskano

poprzez zastosowanie ram z czopami zatrza-

skowymi, zintegrowanych z ramami drabin,

krawê¿ników oraz elementów stabilizuj¹cych.

Wie¿a pe³ni¹ca rolê klatki schodowej zosta³a

zaprojektowana w sposób umo¿liwiaj¹cy czêsty

i bezpieczny dostêp do platformy roboczej

z narzêdziami oraz materia³ami.
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Aluminiowe rusztowania przejezdne

Dane techniczne

Wie¿e z ram¹ b¹dŸ z ram¹ z drabin¹

o szerokoœci 1450 mm

Wie¿e z ram¹ b¹dŸ z ram¹ z drabin¹

o szerokoœci 850 mm

Wie¿a o szerokoœci 1450 mm

ze schodami

Nasze wie¿e aluminiowe s¹ dostêpne

w trzech d³ugoœciach: 1.8 m, 2.5 m albo

3.2 m.

Dostêpny jest system o pojedynczej oraz

podwójnej szerokoœci platformy.

Jest to najczêœciej u¿ywana szerokoœæ

wie¿ przejezdnych.

Zaprojektowane specjalnie do u¿ytku

w przestrzeniach zamkniêtych, albo

w miejscach gdzie sta³e przeszkody

ograniczaj¹ wykorzystanie szerszych

konstrukcji wie¿.

Wie¿a ze schodami dostêpna tylko

w wersji aluminiowej jest dostarczana

jako modu³ 1.8 m x 1.45 m z urz¹dze-

niem do umieszczania jednostek

w formie klatki schodowej w konfiguracji

równoleg³ej wraz z platforma co 2.0 m.

W celu zapewnia bezpoœredniego

dostêpu do schodów mo¿na wykorzystaæ

ramê przechodni¹ u podstawy zamiast

ramy standardowej szczeblowej.

Konfiguracje

Praca na wysokoœci

Nasze wie¿e aluminiowe mo¿na tak¿e

rozbudowywaæ w celu tworzenia konfigu-

racji bardziej z³o¿onych.

Wie¿e mo¿na ³¹czyæ parami w celu utwo-

rzenia d³u¿szego pomostu lub uzyskania

ci¹g³ego dostêpu do fasady.

Nasz system stanowi bezpieczn¹ oraz

niezawodn¹ platformê umo¿liwiaj¹c¹

wykonywanie robót na ró¿nych wysoko-

œciach.

Wie¿e wolnostoj¹ce zgodne z norm¹ BS

EN 1004 mog¹ mieæ wysokoœæ robocz¹ do

10.2 m w przypadku ich zastosowania na

zewn¹trz oraz 14,2m w pomieszczeniach.

Mo¿na montowaæ wy¿sze konstrukcje

jednak wymagaj¹ one zakotwienia.

Zastosowania

Nasz system wie¿ jest idealny dla:

Bran¿ wykoñczeniowych

Instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych

Instalacji elektrycznych oraz sanitarnych

Robót konserwacyjnych

Wyposa¿enia sklepów

Instalowania znaków

Robót malarskich oraz dekoracyjnych

Szklenia

•

•

•

•

•

•

•

•
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Zalety naszego systemu wie¿

Masywna konstrukcja oraz konfiguracje

systemów sprawiaj¹, i¿ adaptuj¹ siê one

w sposób idealny do ró¿norodnych

warunków na budowie.

Ich monta¿ i demonta¿ jest ³atwy i bezpie-

czny dziêki cechom konstrukcyjnym

systemu:

zintegrowane drabiny zapewniaj¹

bezpieczny dostêp

porêcze co 500 mm

pojedynczy podest o szerokoœci 600 mm

lub podwójny o szerokoœci 1200 mm

zabezpieczone z ka¿dej strony krawê-

¿nikami

ko³ka jezdne umo¿liwiaj¹ce ³atwe prze-

mieszczanie, wyposa¿one w skuteczny

system hamulcowy

•

•

•

•

Jakoœæ

Nasz system aluminiowy zosta³ poddany

próbom oraz certyfikacji zgodnie z norm¹

BS EN 1004: 2004 oraz DIN 4422

8/92, a tak¿e otrzyma³ homologacje na

terenie Szwajcarii, Szwecji, Norwegii oraz

Republiki Czeskiej. Jest on tak¿e zgodny

z norm¹ amerykañsk¹ ANSI A10-8 1988

oraz jest objêty klasyfikacja UL.

Bezpieczeñstwo

Wartoœci bezpiecznych obci¹¿eñ

roboczych

Wie¿e powinny byæ wznoszone przez

co najmniej 2 osoby, które zosta³y objête

odpowiednim szkoleniem w zakresie

monta¿u oraz demonta¿u rusztowañ.

Nale¿y przy tym korzystaæ z odzie¿y

ochronnej zgodnej z przepisami BHP.

Nale¿y upewniæ siê czy zosta³a dostarczo-

na instrukcja monta¿u aluminiowych

rusztowañ przejezdnych, która zawiera

informacje na temat w³aœciwych iloœci

elementów, bezpiecznych obci¹¿eñ

roboczych, porad zwi¹zanych z u¿ytko-

waniem a tak¿e procedury bezpiecznego

monta¿u oraz demonta¿u.

275 kg na platformê

950 kg na wie¿ê
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Ramy

Dostêpne s¹ ramy o dwóch szerokoœciach

1450 mm oraz 850 mm, co zapewnia

rozwi¹zanie wiêkszoœci problemów

z doborem odpowiedniej konfiguracji

Ramy o 3 oraz 4 szczeblach (1.0 m, 1.5 m

oraz 2 m) wraz ze zintegrowan¹ drabin¹

lub bez drabiny co zapewnia maksymaln¹

uniwersalnoœæ platformy

Zintegrowana drabina zapewnia zwiêkszo-

ne bezpieczeñstwo u¿ytkownika

Krótsze czopy u³atwiaj¹ monta¿ oraz

demonta¿ ram

•

•

•

•

Aluminiowe rusztowania przejezdne

Elementy

Ramy

Ramy z drabin¹

Wysokoœæ (m)

Wysokoœæ (m)

100/145

2 szczeble

1,00

1,00

150/145

3 szczeble

1,50

1,50

200/145

4 szczeble

2,00

2,00

Waga (kg) 5,56 8,05 10,55

Ramy 100/85 150/85 200/85

Ramy z drabin¹ 2 szczeble 3 szczeble 4 szczeble

Waga (kg) 4,65 6,81 8,96

Ramy

Rama

Wysokoœæ (m)

Wysokoœæ (m)

100/145

2 szczeble

1,00

1,00

150/145

3 szczeble

1,50

1,50

200/145

4 szczeble

2,00

2,00

Waga (kg) 4,42 6,13 8,05

Ramy 100/85 150/85 200/85

Rama 2 szczeble 3 szczeble 4 szczeble

Waga (kg) 3,52 4,99 6,58

Rama z drabin¹ 850 Rama 1400 Rama 850

Rama z drabin¹ 1450
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System aluminiowy

Rama przechodnia 200/145

Waga (kg)

14,00

Ramy przechodnie oraz akcesoria

Stê¿enie

Ramy przechodnie zapewniaj¹ ci¹g³y

dostêp na wszystkich poziomach je¿eli

komponenty wie¿y s¹ po³¹czone (w celu

utworzenia wyd³u¿onych konstrukcji przy

fasadach).

Kodowanie barwne na stê¿eniach

aluminiowych u³atwia szybk¹ identyfikacjê,

monta¿ oraz zarz¹dzanie czêœciami.

Zapadki zatrzaskowe ze sprê¿yn¹

umieszczone na koñcach stê¿eñ oferuj¹

najbezpieczniejsze mocowanie na rynku.

•

•

•

Jednostka klatki schodowej 200/60

Klamra g³ówna 145

Wymiary

0,6 m szer. x 2,0 m (wys.)

1450 mm (szerokoœæ)

Waga (kg)

16,45

1,93

Klatka schodowa wewnêtrzna

z porêcz¹

1,25 m szer. x 0,65 m

(g³êbokoœæ)
1,05

Zielony kolor na zatrzasku Stê¿enie stabilizatora

D³ugoœæ (m) 1,50 2,00 2,40

Jednostka klatki schodowej

Rama przechodnia

Jednostka klatki schodowej

Wysokoœæ (kg) 1,67 2,04 2,29

Czerwony kolor na zatrzasku

Wysokoœæ (kg) 1,67 2,37 3,18

Stê¿enie poziome

D³ugoœæ (m) 1,80 2,50 3,20

Niebieski kolor na zatrzasku

Wysokoœæ (kg) 2,06 2,50 2,95

Stê¿enie pionowe

D³ugoœæ (m) 2,10 2,70 3,40

Z³oty kolor na zatrzasku

Wysokoœæ (kg) 2,80

Porêcz

D³ugoœæ (m) 3,08
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Podest

D³ugoœæ (m)

Waga (kg)

Waga (kg)

180/60

1,80

13,61

14,35

250/60

2,50

18,83

19,15

320/60

3,20

24,95

25,64

Podest z w³azem 180/60 250/60 320/60

D³ugoœæ (m) 1,80 2,50 3,20

Podesty

Dostêpne podesty lub podesty z w³azem

Sklejka o gruboœci 10 mm odporna na

œcieranie umo¿liwia bezpieczne chodzenie

dziêki powierzchni antypoœlizgowej

Rama aluminiowa podestu ochrania

krawêdzie sklejki zapewniaj¹c d³ugi okres

eksploatacji

Zaczepy umo¿liwiaj¹ ci¹g³e ³¹czenie

podestów na po³¹czonych konstrukcjach

Proste urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce

uniemo¿liwia poderwanie podestu

przez wiatr

•

•

•

•

•

Krawê¿niki

Uchwyt krawê¿nika umo¿liwia ³atwy

monta¿ oraz nadaje siê do ka¿dej deski

o gruboœci 25mm

Krawê¿niki mo¿na montowaæ na

poszczególnych wie¿ach lub w ci¹gach na

po³¹czonych wie¿ach

•

•

Podest z szerokim w³azem

D³ugoœæ (m)

Waga (kg)

Waga (kg)

180/60

1,80

14,98

1,04 2,11

Krawê¿nik poprzeczny 60/15 120/15

D³ugoœæ A (m) 0,60 1,20

Waga (kg) 3,18 4,42 5,67

Krawê¿nik wzd³u¿ny 180/15 250/15 320/15

D³ugoœæ B (m) 1,80 2,50 3,20

Uchwyt krawê¿nika

Waga (kg) 0,32

Aluminiowe rusztowania przejezdne

Elementy uzupe³niaj¹ce

Podest Podest z w³azem Podest z szerokim w³azem

Krawê¿nik wzd³u¿ny

Krawê¿nik poprzeczny

Wymiar A

Wymiar B

1
5
0

1
5
0

Uchwyt krawê¿nika

160,50

1
4
3
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Stabilizator SP7

Stabilizator SP10

Max. wysuniêcie

2,21 m

2,50 m

Waga (kg)

5,80

9,07

Stabilizator SP15 2,79 m 12,70

Stabilizator MP7 1,90 m (zasiêg) 8,85

Stabilizatory

Stabilizatory statyczne oraz ruchome

zapewniaj¹ zwiêkszon¹ stabilnoœæ

wysokich konstrukcji

•

Wszystkie wymiary podane s¹ w mm

3,00 m (zasiêg) 13,15Stabilizator MP16

M
a

x
.
2

9
3
2

M
a

x
.

2
5
1
3

1
8
4
0

725
Opcjonalnie

2212

Min. wyd³u¿enie

Min. wyd³u¿enie

Stabilizator SP10 Stabilizator MP7

Stabilizator SP7 (Alu)

Stabilizator SP15

M
a
x
.

4
5
2
8

M
a
x
.

4
0
4
0

2
1
8
5

725

Min. wyd³u¿enie

Min. wyd³u¿enie

2500

2798

1865

3676

4696

2
0
0
0 1
4
7
0

2238

1227

M
a
x
.
1
7
9
5

M
a
x
.
1
4
1
1

1
1
8
6

40°

2188

Max. wysuniêcie

Max. wysuniêcie

1729

40°

8
0
2

Mechanizm
blokuje przegub
teleskopowy
w odpowiedniej
pozycji

Mechanizm
blokuje przegub
teleskopowy
w odpowiedniej
pozycji
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Aluminiowe rusztowania przejezdne

Elementy specjalne platform

Trzpieñ regulowany 60

Kó³ko jezdne 125

Wymiar

0,60 m (d³ugoœci)

125 mm

Waga (kg)

1,10

2,50

Kó³ko jezdne 150 150 mm 3,25

Kó³ko jezdne 200 200 mm 3,90

Waga (kg) 8,40 9,80

DŸwigary 0,447 m. 250 310

D³ugoœæ (m) 2,50 3,10

Regulowany trzpieñ ko³a i kó³ka jezdne

DŸwigary

Trzpieñ ko³a posiada gwint samoczysz-

cz¹cy o zakresie regulacji 250 mm

Kó³ka z hamulcem lub bez s¹ dostêpne

w trzech rozmiarach aby zapewniæ

bezpieczne przemieszczanie wie¿y

i jej stabilnoœæ

DŸwigary umo¿liwiaj¹ ³¹czenie wie¿ ze

sob¹, co umo¿liwia tworzenie platform

roboczych o du¿ych powierzchniach.

•

•

•

7,20

190

1,90

3100

2500

1900

4
4
7

4
4
7

4
4
7

Regulowany trzpieñ ko³a i kó³ka jezdne DŸwigary
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Wie¿a sk³adana

Zalety

Ta ruchoma platforma robocza, ³atwa

i szybka w monta¿u, nadaje siê idealnie

do prac w pomieszczeniach w zakresie

dekoracji oraz konserwacji.

Zosta³a wykonana jako lekka konstrukcja

aluminiowa z dostêpn¹ wysokoœci¹

platformy do 6.05 m.

Niewielka szerokoœæ umo¿liwia ³atwiejszy

dostêp do obszarów mniejszych lub

ukoœnych.

Zakres dostêpnych wysokoœci

Szybki monta¿ dziêki ramie sk³adanej

Cechy zwi¹zane z bezpieczeñstwem takie

jak kó³ka samonastawne blokuj¹ce

w ramach wyposa¿enia standardowego

£atwe sk³adanie do transportu

i magazynowania

Bezpieczne obci¹¿enie robocze wynosi

750 kg

Regulacja trzpieni przy u¿yciu kó³ek

jezdnych

•

•

•

•

•

•

•
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Harsco Access Services Group

Region Centralny

05-500 Piaseczno k/W-wy
ul. Kineskopowa
tel. (022) 716 52 06
fax. (022) 716 52 05

Region Zachodni

70-784 Szczecin
ul. A. Struga 84
tel. (091) 425 67 41
fax. (091) 425 67 61

Filie:

20-474 Lublin
ul. Smoluchowskiego 7
tel. (081) 441 73 79
tel. fax. (081) 441 73 78

85-375 Bydgoszcz
ul. Biskupiñska 11
tel./ fax. (052) 379 61 95
tel. (052) 320 21 45

92-402 £ódŸ
ul. Zak³adowa 147
tel./ fax. (042) 648 84 71

80-557 Gdañsk
ul. Marynarki Polskiej 59
tel. (058) 343 15 69 ÷ 70
fax. (058) 343 19 42

41-400 Mys³owice k/ Katowic
ul. Miko³owska 31
tel. (032) 316 09 87
fax. (032) 223 64 66

61-248 Poznañ
ul. Dziadoszañska 10
tel. (061) 872 91 01
fax. (061) 872 01 33

53-610 Wroc³aw
ul. Góralska 22 A
tel./ fax. (071) 359 16 99

10-429 Olsztyn
ul. Cementowa 3
tel. (089) 532 00 73
tel./ fax. (089) 532 00 72

www.huennebeck.pl
www.rusztowania-jezdne.pl


