DRABINA TRZYPRZĘSŁOWA DNW-3080/3

Drabina ratownicza trzyosobowa, trzyprzęsłowa, zestawiana, aluminiowa z drążkami podporowymi.

Drabina trzyprzęsłowa trzyosobowa z drążkami stanowi nowy, unikalny typ drabiny pożarniczej łączącej cechy drabin:
1. Nasadkowej:
wykorzystanie pojedynczych przęseł jako samodzielnych drabin
łączenie drabiny przez “nasadzanie” od góry pojedynczych przęseł
2. Wysuwanej:
możliwość wysuwania przęseł drabiny umożliwiającą uzyskanie różnych długości drabiny
od 3,30 m do 8,01 mm co 28 cm.
Stawianie tej drabiny jest o wiele łatwiejsze niż stawianie drabin nasadkowych starego typu. Drabinę DNW wysuwa się po ścianie w pozycji stojącej wykorzystując
koła górnego przęsła. Drabinę starego typu składa się w pozycji leżącej i stawia się ją w całej długości.
Wszystkie przęsła drabiny zaopatrzone zostały w stopy antypoślizgowe:
górne i środkowe przęsła – w lekkie stopki z tworzywa
dolne przęsło – w masywne, stalowe stopy
Bocznice drabiny, wykonane z otwartego profilu, mają kolor czarny co w przypadku używania drabiny w zimie ma istotne znaczenie, ponieważ są one “cieplejsze”
o ok. 40% od bocznic w kolorze aluminium.
Szczeble o unikalnym przekroju w kształcie litery D wskazują prawidłowy kąt ustawienia drabiny oraz dają bezpieczną, poziomą, antypoślizgową, płaszczyznę do
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stania o szerokości 45 mm. Otwarty, dwuteowy profil bocznicy oraz opatentowany system mocowania szczebli stanowią o lekkości , wytrzymałości drabiny oraz
umożliwiają udzielenie dziesięcioletniej gwarancji na konstrukcję, zastosowane materiały i wykonanie wyrobu.
Posiada Świadectwo dopuszczenia 0666/2009 CNBOP PN-EN 1147

Długość całkowita
Długość transportowa
Wysokość transportowa
Szerokość transportowa
Regulacja długości
Masa drabiny
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max. 8 010 mm
3 300 mm
210 mm
565 mm
co 280 mm
30 kg – tylko
3.75kg/mb +
drążki 7 kg
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