








Accesorii, capace de protecţie de bază, piese de schimb

Dop de bază

• Scări profesionale

(pereche)

Gheară de stâlp
• Pentru fixarea sigură a scărilor 

cu trepte-stinghie la stâlp având 
diametrul între 100 - 250 mm

• Lăţime interioară a scării 300 - 
400 mm

• Utilizabil pentru secţiune 
transversală a mâinii curente de 
la 64x25 mm pina la 97x25 mm

Capac de bază

Cârlig
• Pentru agăţare în ţevi rotunde 
 rezistente la greutate, cu diametrul 

de aprox. 30 mm
• Alte forme de cârlig disponibile la 

cerere

Art. nr. 122308 Art. nr. 122452

Dop de bază

• Scări semiprofesionale

(pereche)

Dimensiune vang mm 64 x 25 77 x 25 97 x 25

Art. nr. 211002 211019 211026

Dimensiune vang mm 64 x 25 77 x 25 97 x 25

Art. nr. 211149 211163 211170

Dimensiune vang mm 64 x 25

Art. nr. 211064

Dimensiune vang mm 64 x 25

Art. nr. 211194

Dop de bază

• Rezistenţă < 106 Ω
• Conform DIN EN 13463-1

conductoare (pereche)

Dimensiune vang mm 64 x 25 77 x 25 97 x 25

Art. nr. 212597 212603 212610

Dimensiune vang mm 64 x 25

Art. nr. 212627

Capac de bază conduc-

• Rezistenţă < 106 Ω
• Conform DIN EN 13463-1

toare pentru traverse

Dopuri de 
bază 

conductoare

Dopuri de 
bază 

conductoare

pentru traverse
• Scări profesionale

Capac de bază
pentru traverse
• Scări semiprofesionale
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Capac de bază

• Pentru scară dublă cu trepte 
Secury

(pereche)

Capac de bază şi set

• Pentru platformă rabatabilă 
dublă Rolly

de role pentru Rolly

Dop de capăt

• Scări profesionale

(pereche)

Dimensiune vang mm 64 x 25 77 x 25 97 x 25

Art. nr. 211033 211040 211057

Dop de capăt

• Scări profesionale

(pereche)

Dimensiune vang mm 64 x 25 77 x 25 97 x 25

Art. nr. 211200 211217 211224

Dimensiune vang mm 33 x 20 50 x 20

Art. nr. 211415 212474

Capac de bază
• Exterior TeleMatic şi scară 

telescopică articulată

Culoare portocaliu portocaliu

Montare pe links rechts

Art. nr. 212467 212450

Capac de bază

• FPentru platformă rabatabilă 
Treppy şi scară cu trepte Safety, 
Solidy şi Dopplo

(pereche)

Dimensiune vang mm 33 x 20 40 x 20

Art. nr. (negru) 211415 211422

Art. nr. (portocaliu) 211101 211125

Culoare albastru albastru 

Montare pe stânga dreapta

Art. nr. 212443 212436

Role de conducere

• Pentru scară extensibilă cu 
ajutorul unei frânghii şi scară 
multifuncţională

Art. nr. 122254

pe perete (set)
Rolă de conducere

Art. nr. 212740

Stufenzahl 2 x 2 2 x 3

Art. nr. 212412 212429

pe perete
• Scări profesionale
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Cârlig
• Pentru scară dublă cu trepte 

Solidy

Capac de închidere

•	 Pentru	orice	fuscel	nituit

pentru	fuscel

Pentru scară dublă
cu	trepte	Safety

Art. nr. (negru) 212559

Art. nr. (portocaliu) 212658

Art. nr. 212566

Şurub cu mâner

• Pentru TeleVario sau scară 
telescopică articulată

în formă de stea

Art. nr. 212481

stânga dreapta

Art. nr. (negru) 212771 212788

Art. nr. (portocaliu) 212634 212641

Diafragmă dublă
•	 Pentru	Dopplo,	Treppy	şi	Rolly

Treppy	şi	Rolly

stânga dreapta

Art. nr. (negru) 212757 212764

Art. nr. (portocaliu) 212900 212917

Dopplo

Tavă de lucru 
• Pentru scară dublă cu trepte 

Safety	şi	Secury

Adâncime treaptă mm 80 80

Montare pe stânga dreapta

Art.	nr.	(negru) 212498 212504

Art.	nr.	(portocaliu) 212887 212894

Dop ciupercă
• Închidere laterală a ţevilor de 

rigidizare transversală la partea 
de rezemare a scărilor duble cu 
trepte	Solidy,	Safety	şi	Secury

• Pentru impământarea schelelor 
 mobile, a scărilor rulante etc.

Tip Safety Secury

Art. nr. (negru) 212573 212580

Art. nr. (portocaliu) 212665 -

Art. nr. (negru) 212689

Art. nr. (portocaliu) 212696 Art. nr. 212702

Dopuri de 
bază 

conductoare

• Scări profesionale

şi	Secury

Bandă de
impământare
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Traversă
• La comandă/solicitare de informaţii vă rugăm, specificaţi următoarele date:
 - Art. nr./an fabricaţie
 - Distanţa dintre găurile de prindere
 - Dimensiunea scării, de ex. 3x12 trepte
 - Dimensiunile vangului, de ex. 77 x 25 mm

Articulaţii
• Scări profesionale

Art. nr. 212825

Scări duble cu trepte

Art. nr. 212818

Scări duble cu trepte

Art. nr. 212801

Scări duble cu fuştei

Art. nr. 212801

Art. nr. 212818

Art. nr. 212825

Distanţă gaură

Mână curentă
• Pentru montare ulterioară la 

scări rezemate cu 
 trepte-stinghie şi trepte

Chingi
• Pentru stabilizarea scării
• La comandă/solicitare de 

informaţii vă rugăm, specificaţi 
următoarele date:

 - Art. nr./an fabricaţie
 - Lungimea chingii
 - Dimensiunea scării, de ex. 2x8  

   trepte
 - fixarea chingii (nituit sau 

înşurubat)

Clichet de deblocare
• Pentru deblocarea unei 

articulaţii
• La comandă/solicitare de 

informaţii vă rugăm, specificaţi 
următoarele date:

 - Nr. art. al scării
 - Denumirea scării, de ex. scară 

telescopică articulată, 4x4 
trepte

Art. nr. 212535

Mână curentă 8-10 trepte art. nr. 817327

Mână curentă 12-18 trepte art. nr. 817334

NOU
Etrier care poate fi ope-

• Pentru deblocarea unei perechi 
de articulaţii

• La comandă/solicitare de 
informaţii vă rugăm, specificaţi 
nr. art. şi denumirea scării, de 
ex. art. nr. 120632, denumire: 
scară universală articulată, 4x3 
trepte

rat cu o singură mână

Lăţime mm 293 353

Art. nr. 212115 212122



Art. nr. 817006

Etichetă de control
• Pentru marcarea verificări 
 schelei mobile efectuate

Etichetă de control
• Pentru marcarea verificări scării 

efectuate

Art. nr. 212795

Plachetă anuală
• Pentru utilizare în eticheta de 

control
• Comandă minimă: 25 bucăţi
• La comandă specificaţi anul 
 necesar

Fişe de verificare cu

• Fişele de verificare înlesnesc 
verificarea scărilor şi a 

 schelelor mobile şi întocmirea 
fişierului de control

fişier de control

50 fişe de verificare

Fişier de control cu 25 fişe de verificare

Art. nr. 212672

Fişier de control scări schele mobile

Art. nr. 817020 212726

Fişe de verificare scări schele mobile

Art. nr. 817013 212733
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