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Escadote 44P

Escadote leve para profissionais, ideal em tarefas rápidas e ligeiras
Muito leve, fácil de transportar e confortável para trabalhar. Adequado a profissionais
que se deslocam com frequência: serviços técnicos, electricistas, etc.
Com uma tecnologia inovadora de fixação – Parafusos-FDS – o escadote fica mais
compacto e a sua duração aumenta.
• Conceção da plataforma, em fibra de vidro reforçada  – 300 x 260 mm – , permite que
   a mesma se feche sem ruído. Revestimento antiderrapante (estriado bidirecional)
• A frente dos degraus é macia para que os joelhos encostem confortavelmente
• Prateleira e plataforma com peso reduzido, assim como perfis em alumínio fino,
  contribuem para a leveza e portabilidade deste escadote
• Tirantes em aço acrescem segurança
• Os perfis em alumínio anodizado impedem a sujidade nas mãos e no vestuário

Artigo n.º

734403 2,70 0,70 1,36 1,51 0,77 3 0,48 5,2

734404 3,00 0,95 1,60 1,78 0,95 4 0,51 6,1

734405 3,20 1,20 1,85 2,05 1,14 5 0,54 7,1

734406 3,50 1,45 2,10 2,32 1,32 6 0,57 8,0

734407 3,70 1,70 2,34 2,59 1,50 7 0,60 9,1

Artigo nº 734405
Ideal para tarefas
rápidas e ligeiras

Leve e fácil de
transportar
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Artigo nº 734405
Com corrimões

(acessório)

Artigo nº 734405
Com estabilizador

(acessório)

Artigo nº 734405
Com pés de apoio

(acessório)

Número de degraus inclui a plataforma / topo

GARANTIA
ANOS2

Todos os componentes do seu escadote 
podem ser substituídos
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Detalhes do Escadote 44P

Acessórios

Prateleira
Prateleira de topo ampla, aparafusada nos perfis laterais,
para máxima estabilidade e duração.

Parafusos-FDS (flow drilling screw)
Nova tecnologia. O parafuso ao ser inserido, faz o alumínio derreter. 
A área de contacto é maior entre o parafuso e o perfil, resultando um 
encaixe muito sólido.

Plataforma estriada bidirecional

Estabilizador (Ref. 722035) Pés de apoio (Ref. 722042) Corrimões (Ref. 722041)

Degraus
Ergonomia e conforto. A frente dos degraus é macia, o que transmite 
muito conforto ao encostar os joelhos.

• Se pretender ainda mais Segurança, consulte o ficheiro de Acessórios

• Possuímos Peças de Reposição para reparar o seu equipamento.
  Se o seu escadote revelar desgaste na utilização, contacte os nossos serviços técnicos. 

Perfis garantem fácil preensão


