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ALTRAD BAUMANN 
Pojízdná boční  ochrana - to je vaše jistota
všude tam kde zrovna pracujete.

Její přednosti:

lll Velmi jednoduchá a rychlá montáž.

lll Speciálně vyvinutá pro ploché střechy.

lll Chráněná pracovní plocha až 4,5m.

lll Nepotřebujete už žádné další bezpečnostní
prvky.

lll Velmi  skladná při dopravě .

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
lll Velmi snadné připevnění
lll Velmi jednoduchá a rychlá montáž a demontáž.
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lll Má dvě pojezdová ústrojí,která jsou vybavena nafukovacímy koly a
ruční brzdou, je velmi mobilní a rychle smontována. 

lll Je speciálně vyvinuta  a zkonstruována na ploché střechy, může být
nasazena i na mírném sklonu a to až do 7°.
Může být použita i ve výškách nad 40m.

lll Chráněná pracovní plocha může být až 4,5m, bude chránit vás či
vaše zaměstnance před pádem. Pokud budete potřebovat ochranu
přesunout a vytvořit chráněnou plochu jinde, žádný problém - stačí
odbrzdit a popojet!

lll Díky ktrátké době montáže a demontáže je pojízdná boční ochrana
ten ideální ochranný prostředek při práci na atice a to ať už při
klempířských, sanačních, izolačních, případně jiných pracech.

lll Velmi robustní a přesto lehká žárově pozinkovaná ocelová
konstrukce se postará o velmi dlouhou životnost a to i přes velmi
tvrdé a nepříznivé podmínky jaké na staveništi beze sporu jsou.

lll Pojízdnou boční ochranu můžeme samozřejmně rozšířit a to až o
tři pole a získat  tak chráněnou pracovní  plochu v  délce až 13,5 m.

ALTRAD BAUMANN 
Pojízdná boční ochrana

ALTRAD BAUMANN
Boční ochrana
Vaše jistota a bezpečnost na ploché střeše !!

ALTRAD BAUMANN boční ochrana je bezpečnostní
systém určený pro práci na ploché střeše

lll Rozestup jednotlivých stojanů je až 3m.

lll Boční ochrana je vybavena aretační nohou,která se dá 
samozřejmě v případě potřeby nadzvednout a to až o 45 cm.

lll S ALTRAD BAUMANN boční ochranou jste dokanale
chráněni proti pádu.

V každém rohu je třeba spojit
jednotlivé trubky pomocí
otočných spojek.

Stavitelná noha
s aretací

pro snadnější
skladování je
noha sklápěcí

Přehled jednotlivých funkcí:
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