Deltadeck

®

®

Deltadeck en är en innovativ lösning för arbete på låg
höjd, perfekt för den som behöver flexibilitet vid arbete på
3m höjd eller lägre.
Kompakta mått tillåter enkel transport och förvaring
®
(Deltadeck kan transporteras i bagageutrymmet på de
flesta bilar).
®

Lätt och enkel att montera och demontera, Deltadeck nås
från båda sidorna av plattformen. Heltäckande räcken i
korrekt höjd som automatiskt reses vid alla höjder av
plattformar.

•

En komplett enhet - inga komponenter som försvinner,
skadas eller glöms bort vid montering

•

Flera arbetshöjder - max. arbetshöjd 3m
Säkerhetsbelastning 200kg - testad och betygsatt
enligt BS EN 1004

•

Passar i hopfällbart skick genom en standard
2fot 9tum dörrkarm

•

Tillverkas enligt BS EN ISO 9001-2008 kvalitetssystem

Dimensioner
Helt monterade H x B x L:
1900mm x 760mm x 1120mm
Hopfälld H x B x L:
310mm x 760mm x 1120mm

Vikt
26.80kg

Plattform, Höjd
Min. 450mm Max. 870mm

Plattform, Bredd
600mm
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®

Deltadeck GO
®

Deltadeck GO utvecklades för att lösa särskilda krav från en av
Storbritanniens ledande internationella byggföretag med många olika
®
grenar. Deltadeck GO ger kollektivt skydd vid lägre plattformshöjder,
till skillnad från många andra arbetsplattformar som finns på
marknaden. Med en lägre plattformshöjd än standard Delta
®
®
Deltadeck har Deltadeck GO många av funktionerna och fördelarna
®
hos Deltadeck .
Kompakta mått tillåter enkel transport och förvaring (den
kan transporteras i bagageutrymmet på de flesta bilar). Lätt
®
och enkel att montera och demontera, Deltadeck GO nås
från båda sidorna av plattformen. Heltäckande räcken i
korrekt höjd som automatiskt reses vid alla höjder av
plattformar.

• En komplett enhet - inga komponenter som
försvinner, skadas eller glöms bort vid montering
• Flera arbetshöjder - max. arbetshöjd 2.6m
• Säkerhetsbelastning 200kg - testad och
betygsatt enligt BS EN 1004.
• Passar i hopfällbart skick genom en standard
2fot 9tum dörrkarm
• Tillverkas enligt BS EN ISO 9001-2008
kvalitetssystem

Dimensioner
Helt monterad H x B x L:
1530mm x 760mm x 1120mm
Hopvikt H x B x L:
310mm x 760mm x 1120mm

Vikt
22.7kg

Plattform, Höjd
Min. 300mm
Max. 500mm

Plattform, Bredd
600mm
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