
•	 Oţel	zincat
•	 Grătar	cu	zăbrele	şi	două	console
•	 Balustradă	pe	o	parte	longitudinală	şi	frontală

Podest	de	bază
•	 Oţel	zincat
•	 Grătar	cu	zăbrele	şi	o	consolă
•	 Balustradă	pe	o	parte	longitudinală	cu	îmbinare	a	balustradei
•	 Podestele	de	extindere	pot	fi	înşurubate	arbitrar
•	 De	regulă	se	instalează	ca	element	final	la	montarea	podestului	de	
bază

Trecere

•	 Grătar	cu	zăbrele	din	oţel	zincat
•	 Adâncime	800	mm
•	 Scară	de	coborâre	980	mm
•	 Prelungire	la	locul	montajului
Recomandare:	Ca	închidere	la	co-
borâre	utilizaţi	ancore	ajustabile	de	
perete	sau	plăci	de	bază

Podest	de	extindere

Dimensiune mm 800 x 800 1000 x 1000

Greutate kg 40,0 46,0

Art.	nr. 814050 814067

Dimensiune mm 400 x 800 800 x 800 500 x 1000 1000 x 1000

Greutate kg 16,0 34,5 21,0 47,5

Art.	nr. 814074 814081 814098 814104

Balustradă	de

•	 Teşită	

ieşire

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814111

Aluminiu natur 814128

Oţel zincat 814135

Oţel superior V4A 814142

Art. nr. 814050 + 814081

Podest	de	bază

Balustradă	de

•	 Lungime	500	mm
•	 Cu	colţar	de	bază

ieşire

Podest	de	
extindere

Podest	de	bază
Podest	de	
extindere

Art. nr. 814050 + 814081

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814197

Aluminiu natur 814203

Oţel zincat 814210

Oţel superior V4A 814227

Fig.	2	buc.
Art.	nr.
814197
cu	scară

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814159

Aluminiu natur 814166

Oţel zincat 814173

Oţel superior V4A 814180

Fig.	Scară	cu
traverse	de	ieşire
şi	2	x	art.	nr.
814159

5

Traverse	de	ieşire



Oţel zincat

Art. nr. 814272

Uşă de închidere
• Închidere contra traversării la 

capătul superior
• Lacătul se aplică la locul 
 montajului

 

Accesorii

Platformă de ieşire
• Din tablă perforată
• Mărirea treptei superioare la o 

suprafaţă comodă de rezemare: 
aprox. 150 x 520 m

 

Aluminiu natur

Art. nr. 814289

Platformă, 

• Utilizabilă ca protecţie contra 
căderii şi ca podest de odihnă

 

rabatabilă

Placă de bază
• Pentru fixarea scării de 

siguranţă de sol
• 120 x 120 mm
• Gaură de prindere: Ø 14 mm

Scară de urcare
• Scară cu trepte-stinghie
• Suspendabilă
• Se poate închide
• Lungime scară 2,50 m
 

Aluminiu natur

Art. nr. 814265

Scară de ieşire de 
incendiu
• Scară cu trepte-stinghie
• Deblocare automată de sus a 

scării
• Lungime până la sol: 2,50 m
 

Aluminiu natur

Art. nr. 814258

150

Oţel zincat

Art. nr. 814234

Oţel superior V4A

Art. nr. 814241

Oţel zincat

Art. nr. 814296

Oţel superior V4A

Art. nr. 814302

520

120

150

90

400

450



Accesorii

Ancoră rigidă de

• Pentru fixare în beton şi oţel
• Alte dimensiuni disponibile la 

cerere

perete

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 150 – 200 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

Barieră de

• Cădere automată
• Cu furtun contractil roşu
• Poate fi înşurubat la scară sau 

la traversă de ieşire

siguranţă

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 200 – 275 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

Oţel zincat

Art. nr. 814371

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 275 – 375 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

23
0

Oţel zincat

Art. nr. 813312

Oţel superior V4A

Art. nr. 813381

ø
16x26

Oţel zincat

Art. nr. 814319

Oţel superior V4A

Art. nr. 814326

Oţel zincat

Art. nr. 814333

Oţel superior V4A

Art. nr. 814340

Oţel zincat

Art. nr. 814357

Oţel superior V4A

Art. nr. 814364

65
Dimensiuni 
de montaj

630

15
0 

- 
20

0

ø
16x26

65

Dimensiuni 
de montaj

650

20
0 

- 
27

5

ø
16x26

65

Dimensiuni 
de montaj

650

27
5 

- 
37

5

ø 16

100 x 100

Dimensiuni 
de montaj

420

ø 16

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Mâner
• Cu plăci de înşurubare  

Oţel zincat

Lungime mm. 400 600

Art. nr. 814388 814395

Oţel superior V4A

Lungime mm 400 600

Art. nr. 814401 814418

Lungime

Ancoră rigidă de perete
• Pentru fixare în beton şi oţel
• Distanţă de perete 500 mm

Oţel zincat

Art. nr. 212542

Traversă de legătură
• Pentru montare între balustrada podestului de bază sau de extindere 

şi scara de siguranţă, pentru a închide deschiderea existentă
• Lungime 600 mm, traversa trebuie scurtată la locul montajului

Aluminiu natur

Art. nr. 212849

Oţel superior V4A

Art. nr. 212856

Traversă de legătură
• Pentru întărirea elementelor de scară, dacă la locul amplasamentului 

distanţa dintre ancorele de perete, contrar normei, este mai mare de 2 m 
• Lungime 1000 mm, pentru fiecare scară sunt necesare 2 bucăţi



Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), deca-
pat şi pasivizat

• Rentabilitate mare datorită utilizării 
mobile, doar tubul rămâne fix în pu

cu două mânere

Tub de legătură
• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat (rotund) sau oţel 

zincat (rectangular)
• Compatibil cu dispozitivele auxiliare 

de urcare

Lungime  m 1,60

Greutate  kg 3,5

Art. nr. 816405

Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborâtă pentru fixare de 

perete
• Complet cu tub de legătură

cu mâner unilateral

Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborâtă pentru fixare de 

vangurile scării de la 50 x 20 până la 
60 x 25 mm (nu este adecvat pentru 
scări din material plastic armat cu 
fibră de sticlă)

• Complet cu tub de legătură

cu mâner unilateral

Art. nr. 816511

Cadru de susţinere
• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborât, complet cu feronerie 

pentru vang de scară de 50 x 20 mm, 
pentru lăţime exterioară a scării de 
340 şi 440 mm

• Pentru fixarea tuburilor de 
 peretele puţului recomandăm ancora 

rapidă (aprobată de serviciul de 
construcţii), grosime minimă a 

 betonului 220 mm

Conform cerinţelor normei DIN 19 572 (Dispozitive de susţinere pentru puţuri) şi OAC C5 (Instalaţii de tehnică a epurării apelor uzate) scările 
din trepte metalice ancorate în perete trebuie să aibă la locul lor de ieşire un dispozitiv de susţinere, care permite urcarea şi coborârea 
sigură, de ex. bare de mână sau mânere. Produsele prezentate mai jos corespund prevederilor normei DIN 19 572

Dispozitive auxiliare de urcare

Material V4A oţel zincat

Lungime m 1,50 1,50

Greutate kg 4,5 4,5

Art. nr. 816436 816443

Material V4A oţel zincat

Greutate  kg 1,1 1,1

Art. nr. 816412 816429

Material V4A oţel zincat

Lungime m 1,50 1,50

Greutate kg 5,0 5,0

Art. nr. 816450 816467

Material V4A oţel zincat

Lăţime scară mm 440 440

Lungime utilă m 1,10 1,10

Art. nr. 816498 816504

Material V4A oţel zincat

Lăţime scară mm 340 340

Lungime utilă m 1,10 1,10

Art. nr. 816474 816481

Art. nr. 816405 Art. nr. 816412, Art. nr. 816429

Art. nr. 816450

Art. nr. 816443

Informaţii actuale privind produsele găsiţi pe Internet la adresa 
www.krause-systems.com 
pe pagina ţării de referinţă.

Art. nr. 816474 Accesorii

Ancoră rapidă



Şină de protecţie contra
căderii cu eclisă de legătură

Mecanism de

• Pentru dispozitivul auxiliar de urcare 
 poate fi înşurubat pe şina superioară
• Oţel superior V4A

interschimbare a şinelor

Art. nr. 816771

Sistem de protecţie contra căderii

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Oţel zincat  Art. nr. 816528 816535 816542

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Oţel superior V4A Art. nr. 816559 816566 816573

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Aluminiu Art. nr. 816580 816597 816603

Lungime m 1,40
Art. nr. 816719

Dispozitiv de blocare a 
şinei
• Oţel superior V4A

Execuţie rigidă demontabilă
Art. nr. 816726 816733

Sistem de prindere a

• Pentru montarea pe scări a şinelor de 
protecţie contra căderii

• Distanţa de fixare 1,68 m, la lungimi mai 
reduse de scară cel puţin 4 puncte de 

 fixare

şinei pentru treptele scării

Material oţel zincat Oţel superior V4A
Art. nr. 816610 816627

Schimbător de cale
• Pentru ieşire laterală şi comutare de la 

poziţie orizontală la cea verticală

Material Oţel superior V4A
Art. nr. 816757

Dimensiune vang mm 50 x 20 60 x 25
Oţel zincat  Art. nr. 816634 816641

Dimensiune vang mm 50 x 20 60 x 25
Oţel superior  V4A  Art. nr. 816658 816665

Material oţel zincat Oţel superior V4A
Art. nr. 816672 816689 Art. nr. 816764

Sistem de prindere a

• Pentru prindere laterală 

şinei pentru laterala scării

Sistem de prindere a

• La distanţe dintre trepte >< 280 mm

şinei pentru etrier

Dispozitiv auxiliar de 
urcare
• Ataşabil, rotativ cu mânere şi blocare a 

rotaţiei

Centură de siguranţă
• Conform EN 361
• Din bandă de nylon rezistentă la rupere

Centură de siguranţă
• Cu carabină
• Se mişcă uşor şi nu are colţuri şi muchii 

ascuţite
• Limbă din oţel superior

Lungime m 1,40
Oţel superior V4A Art. nr. 816702

Lungime m 1,40
Oţel zincat Art. nr. 816696




