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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Plataforma de Acesso TRACKER ST

A Plataforma móvel ideal para uma passagem segura a locais de trabalho elevados.
Produto em conformidade com a EN 131, parte 1 e 2.
• Com 2 rodas de 200 mm de diâmetro e um controlo de elevação ergonómico, é muito 
  fácil de deslocar na maioria dos pavimentos. 
• Com a pegadeira de controlo elevada, o operador mantém-se afastado 
  permitindo um andamento normal com o mínimo esforço.
• Está particularmente vocacionada para o setor dos transportes, não só pela 
  passagem fácil e segura a veículos pesados, mas também pela facilidade em ser 
  deslocada e utilizada em vários locais.
• O sistema de rodas adiantado em relação à restante estrutura da plataforma, 
  permite que esta encoste com perfeição à área de acesso. 
  Não permite a utilização contra uma parede. 
• Ao sair do local de trabalho, mais elevado, o utilizador desce de frente para o topo da 
  plataforma, onde dispõe de uma área ampla para rodar o corpo e descer de costas, 
  com segurança.
• A altura do topo da plataforma nunca deve ser superior à altura da zona de acesso, 
  pelo contrário, deve ficar aproximadamente um degrau abaixo, de forma a não ser 
  afastada da zona de contacto.
Este produto é fornecido desmontado.

Tracker ST com 
a pegadeira de 
controlo elevada 
(acionada)

Artigo n.º

SM  -  ST3 0,86 1,88 0,90 3 0,78 0,53 24,0

SM  -  ST4 1,15 2,17 1,01 4 0,82 0,53 26,0

SM  -  ST5 1,44 2,46 1,11 5 0,86 0,53 28,0

SM  -  ST6 1,72 2,74 1,22 6 0,90 0,53 32,0

SM  -  ST7 2,01 3,03 1,33 7 0,94 0,53 34,0

SM  -  ST8 2,30 3,32 1,46 8 0,98 0,53 38,0

SM  -  ST9 2,58 3,60 1,59 9 1,02 0,53 41,0

SM  -  ST10 2,87 3,89 1,72 10 1,06 0,53 43,0

a Sistema de 2 rodas com 200 mm de diâmetro  

a Passagem e acesso com segurança total 

a Opção de degraus perfurados (caso de chuva ou óleos)

Medidas em metros


