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FAMÍLIAESCADA TELESCÓPICA ISOLANTE EM FIBRA DE VIDRO 

Escada Telescópica Isolante

Artigo Nº LG102D
Isolante

Telescópica

Artigo n.º

LG102D 3,90-6,10 2,25-3,30  3,10-5,30 10/18 Deg. 1,45-2,55 5/9 Deg. 1,56 0,72 21,0

EN 131

GARANTIA 

3 ANOS

Medidas em metros

MATERIAL 
ISOLANTE Fecho de bloqueio 

robusto. Ajuste rápido da 
altura da escada

Botão da dobradiça 
fácil de operar

Rodízios incluídos
garantem um transporte 
fácil e rápido

FIBRA DE VIDRO

Plataforma de segurança 
disponível como acessório. 
Ideal para trabalhos longos

A escada possui rodízios 
para transporte simples 
e fácil

Com um kit de ligadores e uma prancha 
telescópica (LG183/244), é possível utilizar 
dois escadotes como uma base de andaime

Montagem em desnível.
Secções extensíveis em 
alturas distintas

EN 61478

Fabricada em fibra de vidro. Material não condutor, indicado para trabalhos elétricos
ou com requisitos elevados de higiene.
O sistema telescópico confere elevada flexibilidade na utilização, a diferentes níveis 
de altura de trabalho. Com rodízios para facilitar a deslocação.
Escada robusta, com botão da dobradiça e fechos de bloqueio fáceis de operar, para ajuste da 
altura pretendida. Construída com base alargada, proporciona mais estabilidade 
do que as escadas telescópicas tradicionais.
Produto examinado e aprovado de acordo com a Norma EN 131.
• Protecção total contra correntes elétricas até 25 kV
   Testes de isolamento ao abrigo da Norma EN 61478
• Utilização como escada de parede, escadote ou escadote em desnível
• Degraus concebidos com ângulo ergonómico, com largura de 42 mm (a largura aumenta 
   para 100 mm, quando as secções estão recolhidas, e o degrau interior se une ao degrau exterior)
• Diversos acessórios disponíveis: apoio de topo, plataforma de segurança, 
   ligadores para unir uma prancha telescópica entre 2 escadotes, etc.

Acessórios

ESCADA EM ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO

PROFISSIONAL+


