
ALTRAD BAUMANN
Systémové konzolové lešení a kotvící technika

1.03 Stav 02/06
Konzolové a kozové lešení

Skládací konzolová podlaha FKB 3000 - 
firmou  ALTRAD BAUMANN do detailu skvěle propracova-
ný systém konzolového lešení.
Rozteč konzol  2,75 m znamená podstatné snížení počtu 
kotvících míst a konzol a tím i nákladů .

lll Jednoduché a rychlé osazení skládacích konzolových podlah
FKB 3000 velmi zvýhodňuje  jejich využití. Dorovnávací 
podlaha s integrovaným zábradlím hravě přemostí montážní
mezeru do 2,25 m.

Znáte již Systémy palet od ALTRAD BAUMANN ?

Jejich výhody:
lll Velmi vysoká nosnost 2 tuny
lll Do palet se dají vložit koše pro menší díly
lll Palety můžete transportovat jak destou tak

jeřábem

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.



Více jistoty a zručnosti !
To je ALTRAD BAUMANN
skládací konzolové lešení FKB3000
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Přednosti:
snadná a rychlá montáž,
přeprava a manipulace!
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Pro zavěšení konzolových lešení jsou k dispozici 
opakovaně použitelné stěnové, rohové a univerzální stropní
konzoly.

lll Použitím uvedených konzol nevznikají žádné korozní škody.

lll Díky své tloušťce lze stropní kotvu vkládat do spáry. Při
demontáži se jednoduše vyrazí ven.

ALTRAD BAUMANN - Kotvy:
Nástěnná kotva, nástěnná kotva-rohová, universální
stropní kotva a kotevní šrouby

stěnová kotva,komplet
lakovaná, 
vč. podložky a matky
Art.-Nr. 60 53 00

stěnová kotva-rohová 
komplet
lakovaná, 
vč. podložky a matky
Art.-Nr. 60 54 00

stropní kotva
pozink
Art.-Nr. 61 55 00

připevňovací zátka
balení po 200 ks
Art.-Nr. 27 12 01

Kotevní třmen
65 cm,konzolová rozteč

2,75 m, 
balení po 25 kusech
Art.-Nr. 62 10 00

Kotevní třmen
86 cm konzolová rozteč 2,75
m,  k přemostění ze dvou
konzol
balení po 25 kusech
Art.-Nr. 62 15 00

Alu-hmoždina do betonu
komplet,
vč. připevňovací zátky,
ke kotvení stropní kotvy
balení po 200 ks
Art.-Nr. 27 12 00

hmoždina do betonu
Art.-Nr. 27 20 00

kotevní šroub 11 cm
Art.-Nr. 27 18 00
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Kotevní technika od ALTRAD BAUMANN je opakovaně
použitelná, rychlá a bezpečná.

lll Jednoduchá a rychlá montáž - jednoduše připevníme zátku
hmoždiny na bednění,nasuneme homoždinu a připevníme ji k
armatuře. 

lll Po betonáži a vytvrdnutí betonu při demontáži bednění 
odzátkujete hmoždinu a ta je připravena na montáž lešení. 

lll Instalaci provedete jednoduše našroubováním kotevního šroubu
do předem připravené hmoždiny, zavěsíte lešení a je hotovo.

lll Závěsná destička zabrání poničení izolace.

Výhody:
lll Jediná součástka tohoto systému, která se nedá použít 

opakovaně je homoždina zabetonovaná ve zdi.

lll Nebudete muset opravovat žádné díry po kotvení.

lll Kotva je vyrobena z velmi kvalitní a robustní oceli, opakovaně
použitelná.

lll Třída lešení 3 s izolací

lll Třída lešení 4 bez izolace

ALTRAD BAUMANN Čelní kotvení do zdi 
Jednoduché, efektivní a opakovaně použitelné.

Čelní kotva „DP“
smí být použita jen ve 
spojení s originální 
hmoždinou a to do třídy
lešení 4 dle DIN 44 20, 
pozinkovaná ocel
Art.-Nr. 61 61 00

Čelní kotva rohová
„DP-roh“ 
pozink
Art.-Nr. 61 65 00

Kotevní hmoždina
včetně zátky
balení po 100 kusech
Art.-Nr. 61 90 10

Zátka hmoždiny 
balení po 200 kusech
Art.-Nr. 27 12 01

Kotevní hmoždina
rohová 
včetně zátek
balení po 50 kusech
Art.-Nr. 61 90 60

jednoduchá a rychlá  montáž
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Montáž ALTRAD BAUMANN konzolového lešení
FKB 3000 je tak snadná že ji zvládne každý  montáž
-se provede v pouhých  6ti krocích !

1

2
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lll Jednoduše sklopíme zábradlí a zkontrolujeme jeho 
aretaci. Nyní zahákneme  4 násobné lano do 
integrovaných nosných ok a zvedáme.

lll Vytáhneme zástrčku a  vyklopíme konzoly. Při
zvedání podlahy se konzoly  sami zcela otevřou.

lll Rozteč konzol pro usazení příslušné přemosťovací 
podlahy je max. 2,5 m. Rohy budovy se osadí
nárožním dílcem.

lll Konzolové lešení FKB 3000 nepotřebuje žádné
další kotvení! Již nyní je připraveno k použití!

lll Díky možnosti jednoduchého osazení tohoto lešení
sloupky pro upevnění ochranné sítě a ve spojení s
touto sítí  lze konzolové podlahy FKB 3000 velmi
výhodně využít i pro montáž střech a  veškeré
práce na nich. 

zaháknutí…

Postavení zábradlí...

…Zajistit a hotovo!
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ALTRAD BAUMANN
Skládací konzolové lešení FKB 3000

Kompaktní, jednoduchý a rychlý transport
všech dílů!
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Zvedneme z vozíku…

Odjistíme a rozevřeme 
konzolu…

…hotovo!
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Minimální váha při maximální stabilitě:
Konzolové lešení Smart montovatelné bez jeřábu.

konzola Smart,
pozink, komplet
Art.-Nr. 60 60 00

skládá se z:

konzola Smart
Art.-Nr. 60 60 10

sloupek zábradlí
Art.-Nr. 6060 20

Příslušenství:
Závěs pro Smart konzoly
Art.-Nr. 60 60 30

držák zábradlí, 
pozink
Art.-Nr. 61 03 25 *

držák ochranné sítě, 
komplet
Art.-Nr. 61 03 30 *
* viz konzolové lešení 

S konzolovým lešením
SMART od  
ALTRAD BAUMANN
vyřeším i téměř neřešitelný
problém - to je velké plus
pro moji  firmu !
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lll Ve spojení s ochrannou boční sítí vznikne skvělé lešení pro 
pohodlnou a bezpečnou práci na střeše .

lll Svou univerzálností a rychlou montáží nabízí konzolové lešení
Smart široké spektrum využití .

lll Skvělé řešení bezpečné práce na stavbách, kde z různých
důvodů nelze postavit fasádní lešení.

lll Předurčeno pro stavby ,které je nutné rychle a úsporně
zebezpeči t.

lll Závěsná konzola umožňuje vertikální posun konzole Smart 
v rozmezí 80ti  cm .

lll Maximální rozestup konzol je 1,20 m

Pracovní a ochozové lešení
skupiny 2 dle DIN 4420. 
Žádné viklání, super podlaha,
bezproblémová montáž ze
žebříku.Bez nutnosti dalšího
kotvení.Díky malé vlastní
váze lehce  a rychle montova-
telné a demontovatelné lešení
bez použití jeřábu. Se svou šíř-
kou 1,30 m vytváří  konzoly
Smart perfektní podlahu pro
jakékoliv stavební práce.

ALTRAD BAUMANN Konzoly Smart.
Skvělé pracovní a ochozové lešení: Malé, lehké
revoluční.

Rychlá a jednoduchá montáž:se šířkou 1,30 m tvoří 
konzolové lešení Smart spolu s ochrannou  sítí  skvělé 
ochozové lešení pro práce na střechách. 
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Systémové díly konzolového lešešní FKB 3000:

lll Díky minimální výšce FKB 3000 ve sklopeném stavu je
toto lešení nenáročné na skladovací plochu, snadnou
manipulaci a přepravu.
Například 5 na sobě složených  podlah tvoří výšku
pouze 1,11m.
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lll ALTRAD BAUMANN tradičně skvělé řešení !
Pro usnadnění montáže a přepravy jsme vyvinuli naprosto 
bezkonkurenční systém - jednoduše vyklopíte konzolu, zajistíte
pojistkou a je hotovo !
Díky tomu můžete jednotlivé díly bez problému převézt téměř
na každém autě.

Skládací konzolová podlaha kompletně  v provedení
pozink včetně přemosťovacího dílu.

Doplňky

Redukce kotvících bodů díky  2,75m velké rozteči konzol 
Skvělý systém s univerzálním využitím.

Systém sklopných konzolových podlah je jistá 
investice do budoucnosti.

Sklopná konzolová 
podlaha FKB 3000
pozink,komplet
s konzolami
Art.-Nr. 61 44 00

vyrovnávací přemostění 
pro FKB 3000
Art.-Nr. 61 41 00

Rám 
pro FKB 3000
bez konzol
Art.-Nr. 61 40 00

držák 
pozink
Art.-Nr. 61 13 20

adapter zábradlí
pozink
Art.-Nr. 61 42 00

adapter zábradlí
pro FKB 3000
pozink
Art.-Nr. 61 45 00

vnitřní roh 
pro FKB 3000
pozink,komplet
s konzolami
Art.-Nr. 61 46 00

rám pro vnitřní roh 
pozink
bez konzol
Art.-Nr. 61 48 00

příslušenství
ochranný rám se sítí 
Art.-Nr. 61 03 30

držák boční ochrany
Art.-Nr. 61 03 25

závěsná konzola
Art.-Nr. 61 13 40
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ochranný rám se sítí-roh 
bez obr.
Art.-Nr. 61 03 33
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