
Systemy drabin, pomostów i rusztowan

Drabina do cystern
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bezpieczna

komfortowa

łatwa w obsłudze

KRAUSE oferuje Państwu  przejezdną, wolnostojącą 

drabinę do cystern. Drabina służy jako dostęp do 

cystern przy pracach związanych z obsługą oraz 

prac kontrolnych przy załadunku i rozładunku

Podstawową zaletą tej drabiny jest szybki i  

„ Z moją nową drabiną KRAUSE czuje się bardzo pewnie przy pracach na 

cysternie obojętnie czy są pobierane próbki czy też są to prace konserwacyjne 

czy czyszczeniowe. Drabinę bardzo komfortowo się użytkuje dzięki obszernej 

platformie stanie i dużemu koszowi ochronnemu. Drabina i mechanika w niej 

zainstalowana bardzo łatwo i wygodnie się  obsługuje, poza tym jest bardzo 

wytrzymała.

„

“Dennis Müller, Tankwagenfahrer

bezpieczny dostęp do  cystren. Kosz ochronny 

z poręczy zapewnia ograniczenie przestrzeni do 

pracy . Obustronne poręcze służą do pewnego i 

bezpiecznego wchodzenia/schodzenia

Drabina do cystern
pewna – komfortowa  – prosta w obsłudze
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Regulowana stopa za pomocą korby przy 

wózku jezdnym do poprawy bezpiec-

zeństwa na nierównych powierzchniach

Nr kat. 890108

Aluminium ryflowane

Nr kat. 890009

Drabina do cystern 
Wersje i dane techniczne
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A Wysokość plat. w pionie
max. 4.200 mm    
min.  2.880 mm

B Wysokość wraz z  
poręczami

max. 5.300 mm    
min.  3.980 mm

C Szerokość stopni/szczebli 500 mm

D Szerokość stabilizatora 2.000 mm

E Rozmiar kosza z barierkami
1.500 x 1.500 mm,  
zaokrąglone

F Długość podwozia 2.305 mm

G Wysunięcie plat. od  
podwozia

ok 275 mm do 810 mm

H Długość  platformy górnej 900 mm

I  Długość  platformy dolnej 704 mm

J Szerokość platformy dolnej 740 mm

K Wysokość wejścia 293 mm

L Wysokość poręczy wraz z 
rolkami

1.000 mm

A Wysokość plat. w pionie
max. 4.200 mm    
min.  2.880 mm

B Wysokość wraz z  
poręczami

max. 5.300 mm    
min.  3.980 mm

C Szerokość stopni/szczebli 500 mm

D Szerokość stabilizatora 2.000 mm

E1 Rozmiar kosza z barierkami 1.500 mm 

E2 Rozmiar kosza z barierkami 2.300 mm

F Długość podwozia 2.305 mm

G Wysunięcie plat. od  
podwozia

ok 275 mm do 810 mm

H Długość  platformy górnej 900 mm

I  Długość  platformy dolnej 704 mm

J Szerokość platformy dolnej 740 mm

K Wysokość wejścia 293 mm

L Wysokość poręczy wraz z 
rolkami

1.000 mm

 Krata aluminiowa

 Nr kat. 890016

Akcesoria
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Wersja platformy:

Dane techniczne 

Wersja kosza z barierkami:   okrągła Wersja kosza z barierkami:  narożna

L

Aluminium ryflowane

Nr kat. 890023

 Krata aluminiowa

 Nr kat. 890030

Wersja platformy:

Dane techniczne 

 

EUROTECH TNTiP . Wolnosci 33 . PL 46-030 Murow . Tel/Fax + 48 77 421 48 84 . email: info@eurotech.opole.pl

WWW: www.eurotech-opole.pl



Drabina do cystern
Panstwa korzysci

Szczególnie przydatna przy... 

+ pracach kontrolnych przy  

załadunku/rozładunku 

+ poborze próbek przy cysternach kolejowych,   

samochodowych i naczepach

+ pracach konserwacyjnych, czyszczeniu,  

usuwaniu

Szczególnie komfortowa i wydajna  dzięki...

+ wózek jezdny wykonany z stali ocynkowanej, 

wyposażony w uchwyt do łatwego przesuwania

+ 500 x 900 mm podest z obustronnymi  

barierkami

+ regulacja wysokości w pionie  

(co szczebel każdorazowo o 280 mm) z użyciem 

niewielki siły za pomocą korby i zębatki

+ wystająca daleko platforma nie wymaga  

wjeżdżania pod cysterny, silosy kolejowe
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795-256

Szczególnie bezpieczna przez…

+ obustronne poręcze  przy wejściu, zejściu

+ duży wystający  

okrągły kosz 1.500 x 1.500 mm lub w  

wersji narożnej 2.300 x 1500 mm

+ profilowane szczeble zespawane z podłużnicą  

zapewniają bezpieczne wejście i zejście

+ zabezpieczenie przed niezamierzonym 

przestawieniem oraz niekontrolowanym 

ześliźnięciu się górnej części drabiny

+ dodatkowa blokada zębatki

Szczególnie lekka w o obsłudze przez ...

+ łatwa w konserwacji zębatka  

(brak możliwości przekręcenia lub  

zerwania łańcucha)

+ natychmiastowa możliwość użytkowania 

(balast obejmuje zakres dostawy)

+ dostawa w wstępnie zmontowanych  

podzespołach (możliwy szybszy montaż)

Drabina do cystern
Panstwa korzysci´ ´
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