
Karta techniczna  [ L ]

Wysokoœæ:

Podstawowa wysokoœæ podestów wynosi  H= 6 cm

Powierzchnia podestu posiada klasê antypoœlizgowoœci R13
wg normy DIN 51130:2014-02  odpowiednio do BGR 181
potwierdzon¹ badaniami certyfikowanego laboratorium.

Podesty typowe - dostêpne wielkoœci:

podest podstawowy:  L75/6

podest zwiêkszony:   L95/6

podest œredni:            L120/6

podest du¿y:              L140/6

podest 'maxi':             L160/6

wymiary: 75x75x10cm

- wymiary: 95x75x6cm
- waga: ok. 15 kg

- wymiary: 120x75x6cm
- waga: ok. 19 kg

- wymiary: 140x75x6cm
- waga: ok. 22 kg

- wymiary: 160x75x6cm
- waga: ok. 24 kg

- wymiary: 75x75x6 cm
- waga: ok. 12 kg

R12

M75/10

Podesty wystêpuj¹ w piêciu odmianach wymiarowych:

oraz wymagania zwi¹zanej z ni¹ normy zharmonizowanej:  PN-EN/ISO 14122-2: 2016-08E 

Parametry u¿ytkowe:

Opis:

Ugiêcie elementów pod obci¹¿eniami j/w   < 4 mm.

Klasa w³aœciwoœci antypoœlizgowych:

Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe:
2 2  a) równomiernie roz³o¿one  -  do 500 kG/m  [5,0 kN/m ]

  b) skupione - do 200 kG  [2,0 kN]

Podesty spe³niaj¹ wymagania zasadnicze okreœlone przez Dyrektywê 2006/42/WE   Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

Podesty spe³niaj¹ równie¿ wymagania bezpieczeñstwa okreœlone przez  Dyrektywê Rady 92/58/EW   z dnia 24 czerwca 1992 r.  
w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych  znaków bezpieczeñstwa  /  Za³¹cznik  - minimalne wymagania dotycz¹ce znaków 
stosowanych dla przeszkód, niebezpiecznych miejsc i do oznaczania tras ruchu

ul. Kordeckiego 15,  39-300 Mielec
email: info@europon.pl
htps://www.europon.pl

Producent:

Podesty oznakowane s¹ tabliczk¹ znamionow¹ i znakiem CE.

Do podestów do³¹czana jest  Deklaracja Zgodnoœci  i  Instrukcja U¿ytkowania.

Zapytania ofertowe i zamówienia proszê kierowaæ na adres:

Na zamówienie wysokoœæ podestów mo¿e
byæ zwiêkszona.

https://pl.stabimat.com

sklep@europon.pl

https://www.sklep.europon.pl

Dostêpne wysokoœci podestów:  H= 6 / 9 / 12 / 15  cm

podesty warsztatowe drewniane typ "L"podesty warsztatowe drewniane typ "L"
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LLLLTYP

Brzegi podestu oznaczone s¹ barwami bezpieczeñstwa, 
zapewniaj¹cymi dobr¹ widocznoœæ podestu w otoczeniu
zapobiegaj¹c potkniêciom

Antypoœlizgowa faktura i a¿urowa powierzchnia podestów
zapewniaj¹ bardzo dobr¹ przyczepnoœæ obuwia roboczego. 

Konstrukcja podestów jest drewniana zapewniaj¹ca stabilnoœæ
i wytrzyma³oœæ na obci¹¿enie u¿ytkowe, zgodnie z norm¹

s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci
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