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Systemy drabin, pomostów 
i rusztowan`

System rusztowaǹ do ods̀niez
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KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 
CH-5623 Boswil
Phone: +41 (0)56 666 90 50 
Fax:     +41 (0)56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd, 
Tolmács u. 5-7.
Phone: +36 (06) 23 / 521 130  
Fax:     +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 
PL- 58-100 Świdnica
Phone: +48 (0) 74 / 851-88-00 
Fax:     +48 (0) 74 / 851-88-18
E-Mail: info@krause-systems.pl

ООО KРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-127473 Москва
2-й Самотёчный переулок, д. 1
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
ул. Брусиловского 17/3
тел.: +7 (7172) 57 67 98
факс: +7 (7172) 56 97 83
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld
Phone: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 
Fax:     +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de
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Inne przykłady zastosowan ̀s̀rodków doste² pu do pojazdów

Jezdny system rusztowañ 
do odśnie¿ania

Konstrukcja jezdna 
z rusztowañ

Platforma robocza jezdna 
z regulowan¹ wysokości¹

Pomost jezdny u³atwiaj¹cy 
dostêp do naczep

Wzbudziliśmy Pañstwa zainteresowanie?

Jesteśmy zainteresowani wizyt¹ przedstawiciela 

Prosimy o przes³anie katalogu konstrukcji specjalnych

Proszê nas uwzglêdniæ w rozdzielniku Newsletter

Prosimy o przes³anie oferty na system rusztowañ do odśnie¿ania o d³ugości:   

Prosimy o przes³anie katalogu KRAUSE

Niniejszym zamawiamy nastêpuj¹ce produkty:

d³ugośæ platformy:

6 m
Art.-Nr. 970206

12 m
Art.-Nr. 970220

9 m
Art.-Nr. 970213

15 m
Art.-Nr. 970237

Zestaw dodatkowy (barierka i drabinka)

6 m
Art.-Nr. 970121

12 m
Art.-Nr. 970145

9 m
Art.-Nr. 970138

15 m
Art.-Nr. 970152

1 Narzêdzie do 
usuwania lodu
Art.-Nr. 970091

Zestaw dodat-
kowy (barierka 
i tablica ost-
rzegawcza)Art.-
Nr. 970176
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Wie² cej bezpieczens̀twa w ruchu drogowym!

Bezpieczeñstwo w ka¿dych 
warunkach pogodowych

Czyszczenie pojazdów oraz wszelkie prace kon-
serwacyjne z u¿yciem rusztowañ KRAUSE moga  

byæ prowadzone w ka¿dych warunkach pogo-
dowych. Wszystko dziêki  trójstronnym barierkom 

os³aniaj¹cym oraz pomostom wykonanym z blachy 
perforowanej, które gwarantuj¹ bezpieczeñstwo i 

komfort prowadzonych prac.

Elastyczne u¿ytkowanie przez 
ca³y rok

Dwa ci¹gi podestów usytuowanych na ró¿nych 
wysokościach (zestaw dolny uzupe³niony o barierkê i drabinkê

1 ) umo¿liwjaj¹ korzystanie z rusztowania przez ca³y 
rok np. podczas prac konserwcyjno - naprawczych, 
lub czyszczenia. Konstrukcja mo¿e byæ u¿ytkowana 
jako wolnostoj¹ca lub zostaæ na sta³e przymocowana 
do ściany.

Platforma na wysokosci  3 m 
Usytuowana 3 m nad  poziomem pod³o¿a platfor-

ma robocza pozwala na obs³ugê niemal wszy-
stkich samochodów ciê¿arowych. Jej d³ugośæ 

bêd¹ca wielokrotności¹ 3 m, mo¿e byæ dopasowa-
na do indywidualnych potrzeb u¿ytkowników. Co 

wiêcej zastosowanie regulowanych stóp umo¿liwia 
u¿ytkowanie rusztowania nawet na nierównych 

powierzchniach

Szerokie, antypoślizgowe i 
komfortowe schody

Szybki, bezpieczny i komfortowy dostêp do miejsca 
pracy zapewniaj¹ szerokie schody z antypośliz-
gowymi stopniami. Ich konstrukcja zosta³a do-
datkowo wyposa¿ona w zestaw zabezpieczaj¹cy 
(barierka wraz z tablica ostrzegawcz¹ 3 ), który 
uniemo¿liwia wejście na platformê osobom nieupo-
wa¿nionym

Akcesoria

Dodatkowy serwis KRAUSE:
+  Monta¿ w miejscu wskazanym 

przez klienta
+  Coroczna kontrola przez 

wykwalifikowan¹ ekipê serwisow¹

074 / 851 88 00

+

System rusztowan ̀do ods̀niez

.

ania pojazdów
Ka¿dy kierowca  odpowiada za stan techniczny oraz 
przygotowanie prowadzonego przez siebie pojazdu 
tak, aby nie zagra¿a³ on bezpieczeñstwu 
innych u¿ytkowników ruchu drogowego.

W przypadku zawodowych kierowców to na 
pracodawcy spoczywa obowi¹zek odpowiedniego 
poinstruowania oraz przeszkolenia pracowników 
w tym zakresie.

Porada KRAUSE:
Nigdy nie wyruszaj w drogê bez 
wcześniejszej kontroli pojazdu. 
Niebezpieczne elementy znajduj¹ce 
siê na naczepach, w tym lód, śnieg, 
ga³êzie oraz woda musz¹ byæ z nich 
ka¿dorazowo usuniête.

!
Vereinigung Deutscher

Autohöfe e.V.

Unsere Partner

Zdjêcie pokazuje:
Art.-Nr. 970077, 970152 und 970176

Zestaw dodatkowy 
(barierka i drabinka)1
Kompleksowe wykorzystanie  
dolnego pomostu

 +  Dodatkowa drabina

 + Barierka od strony czo³owej

 +  Stê¿enia poziome
(bez zdjêcia)

Narze² dzie do usuwania lodu2
 + D³ugośc uchwyt ok. 2,4 m 

 + Szerokośæ   ok. 0,6 m

 +  Mo¿liwośæ ustawienia uchwytu w 
dowolnej pozycji za pomoc¹ 
specjalnej nakrêtki

 + £atwa zmiana pozycji urz¹dzenia

 +  Kruszenie lodu mozliwe dziêki 
nasadce z twardego PVC

 +  Czêśæ zbieraj¹ca 
wykonana z jednej 
strony z aluminium, 
a z drugiej z gumowej 
listwy

D³ugośc uchwyt ok. 2,4 m 

 Mo¿liwośæ ustawienia uchwytu w 
dowolnej pozycji za pomoc¹ 

£atwa zmiana pozycji urz¹dzenia

 Kruszenie lodu mozliwe dziêki 

Narzêdzie do usuwania lodu– Art.-Nr. 970091

Zestaw dodat-
kowy (barierka 
z tablica²  
ostrzegawcza² )

3

Zestaw dodatkowy (barierka z tablic¹ ostrzgawcz¹) – 
Art.-Nr. 970176

Zestaw dodatkowy (barierka i drabinka) – 
wielk. platformy
6 m: Art.-Nr. 970121 9 m: Art.-Nr. 970138 
12 m: Art.-Nr. 970145 15 m: Art.-Nr. 970152

Uz

.

ytkowanie
przez cały rok

Usuwanie s̀niegu i lodu

Prace konserwacyjne i czyszczenie

!
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KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 
CH-5623 Boswil
Phone: +41 (0)56 666 90 50 
Fax:     +41 (0)56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd, 
Tolmács u. 5-7.
Phone: +36 (06) 23 / 521 130  
Fax:     +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

F.U.H. FACHMAN s.c.
ul. Siwka 34 
PL- 31-588 Kraków
Phone: +48 535-990-157
 E-Mail: 
rusztowania@fachman.net.pl

ООО KРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-127473 Москва
2-й Самотёчный переулок, д. 1
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
ул. Брусиловского 17/3
тел.: +7 (7172) 57 67 98
факс: +7 (7172) 56 97 83
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld
Phone: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 
Fax:     +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de
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