
Znáte již výhody 
zábradlového systému “S” od ALTRAD BAUMANN ?

Jeho výhody:
lll Uchytitelnost od 8 do 80 cm 
lll Nenahraditelný při stavbě nebo

rekonstrukci mostů a výškových budov
lll Velmi snadné připevnění
lll Velmi jednoduchá a rychlá montáž a demontáž.

ALTRAD BAUMANN 
Zvedací plošiny
Výška zdvihu do  6,70m, rychle - jednoduše - výše !!

3.01 Stav: 02/06
Zvedací plošiny

3,35 m

Jejich výhody:
lll Elektrická zvedací plošina se hodí na každé staveniště.
lll Výška zdvihu až do 6,70m,délka pracovní plochy až 6 m,

vhodná pro výšku zdi 8,2m,nosnost 3.000 kg.
lll Díky výsuvným mřížovým roštům se snadno a rychle

přizpůsobíte každému typu a rozložení zdi.
lll Je technicky precizně propracovaná .
lll S elektrickou zdvihací plošinou od ALTRAD BAUMANN

výrazně a rychle zvýšíte prodiktivitu a kvalitu vaší práce.

ALTRAD BAUMANN GmbH  I  Ritter-Heinrich-Strasse 6-12  I  D 88471 Laupheim  
Tel.: +420  777337215 | Fax: +420 566567967
Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch
Internet: www.altradbaumann.cz | Mail: info@altradbaumann.cz
Tyto snímky neukazují Kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci.Z bezpečně technického ohledu jsme zmínily tyto 
případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.
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ALTRAD BAUMANN Pracovní plošiny 
Nabízejí pro každé staveniště tu správnou pracovní 
plochu.

lll Pracovní plošiny fungují na nůžkovém systému, který je patentem ALTRAD BAUMANN. Veškeré
prvky jsou žárově pozinkovány kromě pracovní plochy, která je z  ALU protiskluzového plechu.

lll U všech typů pracovních plošin ALTRAD BAUMANN  je až šest vysunovacích roštů které umožní
mnohostranost plošiny.

lll Každou pracovní plošinu je také možno vybavit pojezdem, který umožní i v plném zdvihu s plošinou
popojíždět.

lll Všechny pracovní plošiny jsou zkoušeny a konstruovány dle  EG (evropské strojní směrnice).

lll S pracovními plošinami výrazně zvýšíte produktivitu, kvalitu a komfort  vaší práce !!

S teleskopickým jeřábem dosáhnete na každé místo na plošině.

lll S teleskopickým jeřábem můžete bez problému manipulovat s
těžkým nákladem a to do všech směrů.

lll Kompletně žárově pozinkováno.
lll Slouží k dopravě materiálu ze země na plošinu a z plošiny na zeď.

lll Díky vysoké nosnosti si můžete na plošinu umístnit celou paletu
cihel a bez problémů vyjíždět jak potřebujete.

lll Díky přídavným roštům umístníte na plošinu bez problémů i
zednickou pilu a již nebudete muset opustit pracoviště k přípravě
cihel.

lll Pracovní plošiny se vyznačují velkou nosností a nízkou
hmotností.

lll Životnost těchto plošin je velmi vysoká díky pozinkované a
robustní konstrukci.

lll Při použití pojezdu lze s plošinou popojíždět.
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Vylézací plošina s  žebříkem pro Maurermat  3003 při
použití podvozku
Konzoly včetně zábradlí jsou žárově zinkovány, ALU žebřík. 
Pro bezpečný výstup na plošinu při použití podvozku. 
Konzola se snadno zavěsí na pracovní plošinu.
Art.-Nr. 132 95 117

Konzola pro Maurermat 3003  pro pilu na cihly
Délka: 0,90 m
Šířka: 1,20 m
Nosnost: 300 kg / m2

Váha: 65 kg
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Art.-Nr. 132 95 116

Zábradlí pro  Maurermat
Při použití podvozku je zábradlí nutné
Art.-Nr. 132 95 016

Bez problému rozšíříte možnosti vaší plošiny:
Příslušenství pro Maurermat 3003 / 2002

Pojezd pro Maurermat 3003 a 2002
Art.-Nr. 132 97 106
Podvozek pro Maurermat
3003 a 2003
Výška: 2,50 m
Váha: 207 kg
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Art.-Nr. 132 95 150

Teleskopický jeřáb  s  ovládáním pro  3003
Nosnost: 125 kg
Délka ramene: 3,11 m
Výška háku: 2,30 m
DEMAG-nosnost řetězu: DK-UN 1 125 K
Váha: 195 kg
Art.-Nr. 060 96 400 manipulátor 125 kg
Art.-Nr. 060 96 401 ovladač
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Přehled systémových prvků:
od výšky zdvihu 0,5 do 3,35 m 

3403Zdvihací plošina MAURERMAT 3403
Délka pracovní plošiny: 4,0 - 6,0 m stavitelná délka
Šířka: 1,56 m
Šířka při použití konzoly: 1,90 m
Výška zdvihu: 0,50 m - 3,35 m
Nosnost: 3.000 kg
Váha bez zábradlí: 980 kg
El. přípojka: 380 V / 16 A
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Pracovní plocha: protiskluzový ALU plech
Dodávka obsahuje: zábradlí,bezpečnostní žebřík 
Art.-Nr. 341 02 001

3003

2002Zdvihací plošina MAURERMAT 2002
Délka pracovní plošiny: 3,0 - 5,0 m stavitelná délka
Šířka: 1,56 m
Výška zdvihu: 0,52 m - 1,99 m
Nosnost: 2.000 kg
Váha: 880 kg
El. přípojka: 380 V / 16 A
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Pracovní plocha: protiskluzový ocelový plech
Art.-Nr. 132 97 202

3,35 m

3 m

2 m

Zdvihací plošina MAURERMAT 3003
Délka pracovní plošiny: 3,50 - 5,50 m stavitelná délka
Šířka: 1,56 m
Nosnost: ve výšce 2,40 m - 3.000 kg
Nosnost: ve výšce 3,00 m - 2.500 kg
Výška zdvihu: 0,52 m - 3,00 m
Váha: 1.050 kg
Váha: žebřík 10 kg
Váha: zábradlí 99 kg
El. přípojka: 380 V / 16 A
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Pracovní plocha: protiskluzový ALU plech 
Dodávka obsahuje: zábradlí,bezpečnostní žebřík 
Art.-Nr. 132 97 301
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Příklady použití prodlužovacího řídícího kabelu:
- Dva Maurermaty na sobě
- Maurermaty v mostovém propojení
Art.-Nr. 341 02 060

Nouzové tlačítko s kabelem
Nouzové tlačítko s kabelem je nutné pokud je více 
pracovních plošin v sobě a to z důvodu 
bezpečnosti.( Kdyby náhodou např. někdo vlezl pod 
pracovní prostor plošiny).
Art.-Nr. 341 02 065

Rádiové ovládání
U Maurermat 3403 lze použít dálkové rádoviové ovládá-
ní které se dá použít jak na pracovní 
plošinu tak i na přídavný jeřáb. Pokud máme více plošin
a jsou správně propojeny můžeme je
ovládat všechny najednou tímto dálkovým ovládáním.
Art.-Nr. 341 02 070

Podvozek pro Maurermat 3403
Až do pracovní výšky 7,20 m. Podvozek je skládací, takže
nezabere tolik místa při dopravě. Podvozek nesnižuje nosnost
plošiny. Žebřík a žebříková konzole je v dodávce
Délka pracovní plošiny: 4,03 m
Délka v pracovní poloze: 5,17 m
Šířka  v pracovní poloze: 1,54 m
Přepravní šířka: 0,91 m
Výška: 235 cm
Váha: 395 kg
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Art.-Nr.  341 02 050

S velmi rozsáhlým příslušenstvím bez problému vytvoříte
plošinu právě takovou jakou potřebujete.
A to vám ušetří čas i peníze, zvýší produktivitu a pracovní
komfort !!

Podvozek

Použití prodlužovacího
řídícího kabelu

2,35 m
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Více možností  s příslušenstvím
pro Maurermat 3403

Konzolové rozšíření
Konzolové rozšíření pro Maurermat 3403
Při použití této konzoly dojde k rozšíření pracovní plochy a to s
nosností až 800kg/m2 a 300kg /m2 na vysunovacích
prodlužovacích roštech.
Celková plocha: Maurermat + konzole 7,8 m2

Maurermat + prodloužená konzole 11,76 m2

Konzole se jednoduše upevní do pouzder zábradlí na čelní straně
plošiny.
Délka: 2,0 m + 1,0 m rozšíření
Šířka: 0,4 m
Nosnost: 300 kg / m2

Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Pro kompletní rozšíření budete potřebovat dva kusy.
Art.-Nr. 341 02 040

Speciální  šrouby (4 kusy)
Speciáln šrouby  Dywidag (jsou v rozsahu dodávky) 
Jsou potřeba při postavení dvou  Maurermaten 3403 na sebe pro
zajištění a zvýšení bezpečnosti
Art.-Nr. 341 02 059

Žebříková podesta  s  ALU žebříkem
Slouží pro pohodlnější a bezpečnější výstup při spojení dvou
pracovních plošin na sebe. Pokud to bezpečnost vyžaduje lze
dodat zábradlí,(zábradlí se musí používat od 2 m výšky).
Art.-Nr. 341 02 118

Mostová kombinace s Maurermat
Mostově můžete navzájem propojit dva Maurermaty 3403.
Pracovní plocha se tak zvýší o 4,5 m2. Zvedání plošin bude
synchronizováno takže budeme moci manipulovat jedním
ovladačem dvěmi plošinami.
Můžeme sloučit jakýkoliv typ Maurermatů 

Délka pracovní plošiny: 3,00 m
Šířka: 1,50 m
Nosnost: 1.500 kg
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Vlastní hmotnost: ca. 180 kg
Mostní pracovní plocha: protiskluzový ocelový plech
Art.-Nr. 341 02 100

Přehled systémových komponentů:

Teleskopický jeřáb pro Maurermat 3403
Velmi snadno se připevní na Maurermat 3403. Teleskopický jeřáb
je na plošinu upevněn na čtyřech bodech. Žádné další
nastavování již není potřeba. Dá se upevnit na jakékoliv místo
na plošině. Jeřáb nám nezavazí při práci. Lze ho snadno složit
pro snadnou přepravu a skladování.
Zdvihací síla: 125 kg
Délka ramene: 3,55 m
Výška háku: 1,85 m
DEMAG nosnost řetězu: DK - UNIT 125 kg
Váha: 320 Kg
El. přípojka: 380 V / 16 A
Art.-Nr. 132 02 341

Pojezd pro Maurermat 3403
Pojezd pro Maurermat 3403 umožňuje pojezd plošiny v
nezatíženém stavu, nesnižuje její nosnost.
Délka: 4,55 m
Šířka: 1,54 m
Váha: 235 kg
Protikorozní ochrana: žárové pozinkování
Art.-Nr. 341 02 030

6,7 m

Teleskopický jeřáb

Pojezd


