ESCADOTES
Escadote 77 S
O Escadote 77 S resulta de uma evolução tecnológica do Escadote 77 P, dando continuidade
a uma nova série de Escadotes, que conjugam Ergonomia, Segurança e Funcionalidade,
com elevado desempenho.
Fornecidos com 4 kits de extensão de pernas para ajuste de altura - montantes frontais (2)
e montantes de suporte (2) -, este Escadote foi especialmente concebido para utilização em
escadas ou em locais com pavimento desnivelado. Os kits de extensão não podem ser
aplicados noutro Escadote.
Perfis em alumínio anodizado, impedem a sujidade nas mãos e no vestuário.
Leves e compactos, para facilitar o transporte e proporcionar longa duração.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.
• Ajuste em altura individualizado em cada uma das 4 pernas. Nos montantes de suporte,
a altura pode ser ajustada até 900 mm (modelo com 3 degraus) e 1000 mm (modelo com
5 degraus). Nos montantes frontais a altura pode ser ajustada até 390 mm nos 2 modelos
• Fixação dos kits de extensão aos perfis por parafuso, proporciona rápida montagem e
desmontagem
• Apoio de pernas com 88 cm confere apoio total da anca e suporta facilmente a oscilação
natural do utilizador, permitindo o uso das 2 mãos em trabalho. Prateleira integrada
• Plataforma muito ampla com a dimensão de 320x430 mm, possui sistema de fixação para
impedir o fecho acidental do escadote
• Os dois tirantes laterais em aço aumentam a estabilidade
• Amplos degraus antiderrapantes, em alumínio, com 80 mm de profundidade
Em Acessórios, encontra diversas opções adequadas à sua utilização
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Escadote com Extensão de Pernas
Trabalhos em desnível
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Montagem em escadas,
com segurança

Ajuste de altura individualizado para cada perna

880 mm
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Plataforma com 320x430 mm
Degraus com 80 mm
de profundidade

Elevado apoio de pernas

Detalhes do sistema de
fixação
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