Mobiltrapper
En fleksibel og sikker løsning fra Mobilhegn.dk

Det tager kun få minutter for dine medarbejdere at opbygge sikre adgangs og flugtsveje!
Mobiltrapperne fra Mobilhegn.dk er lette at transportere, opstille og flytte rundt med. De giver dig
den optimale mulighed for at kunne tilpasse trapperne til forskellige midlertidige adgangsbehov.
Trappen bruges i stillads-, beton- og tømmerkonstruktionsmiljøer - på tage, mellem bygningsgulve
eller på skråninger.
Mobiltrapperne leveres i bredderne 700 mm og 1000 mm, begge i 6 forskellige længder, der let og
enkelt kan sættes sammen. Den store fleksibilitet og den meget enkle installation har gjort den
yderst populær på stillads og betonbyggerier i hele landet.
Trappen er udarbejdet i galvaniserede firkantede stålrør. Trinnene er skridsikre og er fremstillet i
overensstemmelse med europæisk standard EN 12811.

Oversigt over trapper

Trappe 70 cm 3 trin
Vægt: 43 kg
Længde: 1,03 m

Trappe 70 cm 6 trin
Vægt: 67 kg
Længde: 1,84 m

Trappe 70 cm 9 trin
Vægt: 91 kg
Længde: 2,65 m

Trappe 70 cm 12 trin
Vægt: 115 kg
Længde: 3,46 m

Trappe 70 cm 15 trin
Vægt: 143 kg
Længde: 4,27 m

Trappe 70 cm 18 trin
Vægt: 170 kg
Længde: 5,08 m

Trappe 100 cm 3 trin
Vægt: 47 kg
Længde: 1,03 m

Trappe 100 cm 6 trin
Vægt: 75 kg
Længde: 1,84 m

Trappe 100 cm 9 trin
Vægt: 101 kg
Længde: 2,65 m

Trappe 100 cm 12 trin
Vægt: 119 kg
Længde: 3,46 m

Trappe 100 cm 15 trin
Vægt: 160 kg
Længde: 4,27 m

Trappe 100 cm 18 trin
Vægt: 190 kg
Længde: 5,08 m

•

For at forenkle transport og opbevaring kan trappen foldes fladt.

•

Trappekonstruktionerne kan færdig monteres til den ønskede længde før transport.

•

Installationen på stedet er muligt uden indsats.

Alle mobile trapper fra Mobilhegn.dk er fremstillet i overensstemmelse med
europæisk standard EN 12811.
Denne standard definerer præstationskravene samt udformningen af midlertidige
adgang og arbejdsstilladser.

