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За ZARGES
ВИДОВЕ СТЪПАЛА

УНИВЕРСАЛНИ СТЪЛБИ

СИГУРНОСТ И УДОБСТВО

РАБОТА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ

УНИВЕРСАЛНИ СТЪЛБИ

Създадена преди повече от 80 години, с оборот над 270 милиона 
Euro и над 1400 служители, германската компания ZARGES, част от 
WERNERCO, САЩ, е европейски пазарен лидер в производството 
на алуминиеви стълби, мобилни скелета, работни платформи и 
логистично оборудване, както и на специализирани съоръжения 
за сервиз и ремонт на машини и съоръжения, камиони, автобуси, 
релсов транспорт и авиация.
Продуктите на ZARGES са резултат и комбинация от иновативни 
технологии, висококачествени алуминиеви материали и 
дългогодишен опит.
Всички изделия са сертифицирани за съответствие с най-
високите европейски и световни стандарти за безопасна работа 
на височина.
Клиентите могат винаги да разчитат на ZARGES, като печелят от 
високото качество на продуктите, реномето на компанията и много 
доброто сервизно обслужване дълги години след доставката.

С квадратно сечение
С триъгълно сечение за удобно хоризонтално положение при 
работа и за по-малко умора.
Плоско с предпазен гумен челен профил
Плоско с голяма площ
Релефно с вградена гумена вложка
Перфорирано за работа на открито, дренаж на вода и 
самопочистване
От стъклопластика за работа под напрежение
Странични профили от екструдиран алуминий за максимална 
стабилност
Здрави ZARGES съединения „стъпало-страничен профил“

ABRU многофункционални стълби, 2 секции

Една стълба за много приложения: секциите се използват и като 
2 отделни стълби
Удобни релефни стъпала за безопасна работа, 2х7, 2х9, 2х11, 2х12, 
2х15
Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“
Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна 
пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите
Работни височини: 3,90/4,80/6,20/6,70/7,95 m
Външна широчина на стълбата: 390 mm
Стабилизираща греда за долната секция с широчина 0,75/0,99/1,20 m

Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна 
пластмаса, здраво монтирани в профилите
Опорни противоплъзгащи тампони за стена
Стабилизиращи греди с протвоплъзгащи тампони
Кутии за инструменти (за двусекционни стълби)

Стълби от стъклопластика, специално предназначени за работа 
под напрежение
Стъпала от подсилена с фибростъкло пластмаса с висока 
химическа устойчивост или от алуминий
Тествани за работа при  високо напрежение в съответствие 
с европейските норми DIN EN 61 478, VDE 0682 Секция 6.5, 
Категория 1/30 KV
VDE тествани за работва в среда с високо напрежение (1000 V AC, 
1500 V DC)
Устойчивост на стареене според DIN EN ISO 4892-2
Подменяеми двукомпонентна накрайници за позициониране без 
опасност от подхлъзване
Здрави ZARGES съединения

ABRU единични стълби с квадратни стъпала

Лека и стабилна стълба
Удобни релефни стъпала за безопасна 
работа, от 6 до 17
Здраво ZARGES челно съединение 
„стъпало-страничен профил“
Надеждни сменяеми противоплъзгащи 
капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на 
профилите
Работни височини: 2,50/2,80/3,05/3,35/3,65/
3,95/4,40/4,70/5,00 m
Външна широчина на стълбата: 390 mm
Стабилизираща греда 0,74/0,82/0,88 за 
модели с 11 и повече стъпала 
Странични профили от екструдиран 
алуминий с височина 51/54/57/63/70 mm за 
различните модели

ABRU едностранни стълби със занитени стъпала

Лека и достъпна алуминиева стълба за 
сигурна и безопасна работа
Удобни плоски занитени стъпала, от 3 до 8 
Широка работна платформа с релефна 
противоплъзгащо оребряване
Предпазен парапет в горната част
Здрави перлонови ремъци с пришити 
закрепващи примки срещу разтваряне 
(при моделите с над 5 стъпала)
Работни височини: 
2,60/2,85/3,05/3,25/3,50/3,70 m
Външна широчина в основата 
0,43/0,45/0,47/0,50/0,52/0,54 mm
Странични профили от екструдиран 
алуминий с височина 40/35 mm

ABRU изтеглящи се стълби,  2 секции

За работа на големи височини
Лесно и точно регулиране на височината 
стъпало по стъпало
Практични – секциите се използват и като 
2 отделни стълби
Удобни релефни стъпала за безопасна 
работа, 2х9, 2х12, 2х15
Здраво ZARGES челно съединение 
„стъпало-страничен профил“
Надеждни сменяеми противоплъзгащи 
капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на 
профилите
Работни височини: 4,80/6,70/7,95 m
Външна широчина на стълбата: 390 mm
Стабилизираща греда 0,82/0,99/1,20
Странични профили от екструдиран 
алуминий с височина 51/77/81 mm за 
различните модели

ABRU многофункционални стълби, 3 секции

Една стълба – 5 функции
Двустранна стълба със сгъваема трета част - може да се ползва 
като единична стълба или като стълба с 2/3 секции
С фиксиращи куки и заключващ механизъм
Удобни релефни стъпала за безопасна работа, 3х7, 3х8, 3х9, 3х10, 
3х11, 3х12
Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“
Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна 
пластмаса, здраво монтирани в краищата на профилите
Работни височини: 4,80/5,90/6,70/7,20/7,50/8,35 m
Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки 
предотвратяват разтваряне.
Външна широчина на стълбата: 460 mm
Стабилизираща греда за долната секция с широчина 
0,74/0,88/0,99/1,20 m

Многофункционални сгъваеми стълби, 4 секции

Многофункционални стълби, 4 секции
Универсални
Ползване като единична, двустранна или като платформа
Лесна за транспортиране: сгъната се събира върху багажника на 
автомобил
Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“
Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки 
предотвратяват разтваряне
Модели: 4 х 3, 4 х 4 и 4 х 5 стъпала

Compactstep L телескопични стълби

Компактни модели с 1 или с 2 секции за пестене на място при 
транспорт и съхранение
Лесни за разпъване и свиване
Сигурен самозаключващ механизъм
Брой стъпала: 9 или 13
Работни височини до 4,50 m, регулируеми през 30 cm
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Видео към – 
Compactmaster L



СТЪЛБИ-ПЛАТФОРМИ СТЪЛБИ-ПЛАТФОРМИ

Seventec RC стълби-платформи

Самопочистващи се 85 mm стъпала с перфорация за работа на 
открито: в дъжд, сняг, лед, кал
7-точково закрепване на стъпалата към страничните профили
Работна платформа 600 х 300 mm за безопасна и удобна работа с 
двете ръце
Светлоотражателни стикери
Алуминиев фиксиращ механизъм
Предпазни парапети (при повече от 3 стъпала)
Кутия за инструменти
Модели: 3, 4 и 5 стъпала за едностранните, 2, 3 и 4 стъпала за 
двустранните

ZAP Safemaster Plus S стълби-платформи

Сгъваема стълба-платформа
Подходяща за достъп до рафтове и стелажи в складове
Компактни размери в сгънато положение за лесно съхранение и 
транспорт
Стъпала с широчина 80 mm, с противоплъзгащо покритие, със 
здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“
Широка работна платформа с бордове 600 x 630 mm
Предпазни парапети на стълбата и платформата
Стабилизираща греда с колела за транспортиране
Здрави метални заключващи фиксатори
Тава за инструменти
Брой стъпала (включително платформата): 4-8, 10, 12
7 модела с работна височина от 3,00 до 5,10 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
Стандарт EN131-7
Рейтинг по противоплъзгане R11

ZAP Neo S стълби-платформи

Сгъваема стълба-платформа
Компактни размери в сгънато положение за лесно съхранение и 
транспорт
Стъпала с широчина 80 mm, с противоплъзгаща повърхност, 
здраво нитово съединение
Широка работна платформа 400 х 400 mm
Предпазни парапети на платформата с височина 1000 mm
Здрави метални заключващи фиксатори
Брой стъпала (включително платформата): 3-8
6 модела с работна височина от 2,74 до 3,99 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
Стандарт EN131
Рейтинг по противоплъзгане R10

ZAP Teleneo S стълби-платформи

Сгъваема стълба-платформа
Вградена предпазна клетка
Компактни размери в сгънато положение за лесно съхранение и 
транспорт
Колела за лесно транспортиране
Стабилизатори
Стъпала със здраво ZARGES челно съединение „стъпало-
страничен профил“
Широка работна платформа 750 х 420 mm
Предпазни парапети на стълбата и платформата
Здрави метални заключващи фиксатори
2 тави за инструменти: висока и ниска до 25 kg
Брой стъпала (включително платформата): 7-9
2 модела с работна височина от 3,80 до 4,30 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
Стандарт EN131-7
Рейтинг по противоплъзгане R9

ZAP Safemaster S стълби-платформи

Сгъваема стълба-платформа
Компактни размери в сгънато положение за лесно съхранение и 
транспорт
Стъпала с широчина 80 mm, с противоплъзгащо покритие, със 
здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“
Широка работна платформа с бордове
Предпазни парапети на стълбата и платформата
Здрави метални заключващи фиксатори
Тава за инструменти
Брой стъпала (включително платформата): 2-9
8 модела с работна височина 2,53/2,79/3,06/3,32/3,58/3,85/4,11/4,
34 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
Стандарт EN131, EN131-7
Рейтинг по противоплъзгане R11

ZAP Telemaster S стълби-платформи

Телескопична сгъваема стълба-платформа
Компактни размери в сгънато положение за лесно съхранение и 
транспорт
Колела за лесно транспортиране
Стабилизатори
Стъпала със здраво ZARGES челно съединение „стъпало-
страничен профил“
Широка работна платформа с бордове 665 x 440 mm
Предпазни парапети на стълбата и платформата
Здрави метални заключващи фиксатори
Тава за инструменти
Брой стъпала (включително платформата): 5, 7, 9, 12
4 модела с работна височина от 3,34 до 5,15 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
Стандарт EN131-7
Рейтинг по противоплъзгане R10

ZAP Workmaster Plus P
компактна сгъваема работна платформа

Размери на платформата 1,7 х 0,6 m
Меко PVC покритие с рейтинг по противоплъзгане R13
2 сгъваеми стълби с плоски 60 mm стъпала
Работна височина 2,7 m
Товароносимост 300 kg за едновременна работа на 2 човека
Компактни размери в сгънато положение
Аксесоари: 2 броя колела за лесно преместване, парапети и кутия 
за инструменти

ZAP Variomaster T
 телескопична работна платформа

Работна височина до 5,60 m
Голяма работна площ: 0,5 m х 1,96 m или 0,60 m х 2,50 m
Перила за максимална безопасност
Лесно регулиране на височината чрез изтегляне на секциите
Лесна за сгъване и транспориране, включително през врати
Колела за лесно преместване
Изтеглящи се стабилизатори с винтови опори за компенсация на 
неравностите
С баластни тежести при външна употреба
2 модела: за височина на платформата 1,25 - 2,46 m и 1,81 - 3,58 m
Безопасна и удобна работа с двете ръце
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Видео към – 
ZARGES telemaster S 

Видео към – 
ZAP Variomaster

Видео към – 
ZAP Neo S 



СПЕЦИАЛНИ СТЪЛБИ МОБИЛНА ПЛАТФОРМА

СКЕЛЕ-КУЛА

Стълби за обслужване на цистерни за транспорт на химикали, 
хранителни продукти, горива

Регулируема работна височина от 2770 mm до 4100 mm със 
стъпка 280 mm
Широки 30 mm стъпала
Здраво ZARGES съединение между страничните профили и 
стъпалата
Двустранни парапети
Шаси с различна конструкция в зависимост от предназначението
Колела за лесно преместване
Допълнителна 600 mm платформа с 3 различни дължини
Максимално натоварване 150 kg

LIFTMASTER U компактна мобилна платформа

Работна механична платформа с иновативен дизайн, здравина на 
конструкцията и изключителни характеристики за безопасност
Размери на работната палтформа 60 х 70 cm, с парапети с 
височина 1,0 m
Максимално доспустимо натоварване 120 kg
Не изисква батерии или захранване на работната площадка
Винаги готова за употреба, изискваща минимална поддръжка
Осигурена защита и спокойна работа за работника още с 
издигането чрез предпазни парапети, обхващащи цялата работна 
платформа
Олекотен дизайн и лесно придвижване в рамките на работната 
площадка
С компактни размери в сгънато положение - 120 х 165 х 74 cm, 
удобна за транспорт във всеки малък микробус
Регулиране на работната височина чрез завъртане на ръкохватка
Маса 120 kg

PAX TOWER професионална система скеле-кула

Модулни пакети до височина на платформата 5,6 m
Включва сгъваема рама-основа под формата на 1 детайл, с 
проста операция за заключване и освобождаване с една ръка за 
бърз и лесен монтаж и демонтаж
Бързо и безопасно издигане и демонтаж, с интервали между 
платформите на скелето по 2 m съгласно промените в стандарта
Възможни височини на работната платформа от 0,55 m до 5,55 m
Здрави платформи с люк за лесен достъп до всяко ниво
Странични рамки със  стъпка между стъпалата 250 mm за лесно и 
безопасно качване и слизане
Нов модел гладки накрайници от синтетичен материал за 
предотвратяване на заклинването при съединяване на 
страничните рамки. 
Скоби за допълнителна здравина и твърдост на сглобената 
конструкция
Иновативна система от предпазни дъски за елиминиране на 
необходимостта от скоби и намаляване количеството компоненти 
на скелето
Регулируемите стабилизатори за сигурен контакт дори върху 
неравна повърхност
Варианти:
Pax Tower 1T - с обикновени предпазни парапети, диагонали и 
хоризонтали
Pax Tower S-Plus 1T – с авангардна система рамки, които 
комбинират парапети, диагонали и хоризонтали
Скелето е подходящо за употреба в помещения и на открито

EFA B и EFAMIX B стълби от фибростъкло

Специално разработени и обезопасени за:
Химическата и фармацевтичната индустрия
Работа под високо напрежение
Работа в силно агресивна и корозионна среда
Противоплъзгащи стъпала 30 х 30 mm от алумининй или от 
подсилена със стъклопластика пластмаса с висока химическа 
устойчивост
Тествани за работа при  високо напрежение в съответствие с 
европейските нормите DIN EN 61 478, както и за устойчивост на 
стареене DIN EN ISO 4892-2.
Външна широчина на долната секция 420 mm
Модели:
Единични с пластмасови стъпала, работна височина 2,80/3,85/4,95 m
Изтеглящи се, 2 секции, алуминиеви стъпала, работна височина 
5,65/6,75 m
Изтеглящи се с въже, 2 секции, алуминиеви стъпала, работна 
височина 7,85/9,95 m
Изтеглящи се, 2 секции, пластмасови стъпала, работна височина 
4,95/5,70/6,75
Изтеглящи се с въже, 2 секции, пластмасови стъпала, работна 
височина 7,90/8,70 m
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Видео към – 
ZAP Neo S 

Видео към – 

Видео към – 
Скеле кула



ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО НА САМОЛЕТИ ОБСЛУЖВАНЕ НА САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ

Универсални стълби за зареждане с гориво за всички типове 
самолети, безопасни и удобни при сила на вятъра до 8 Beaufort 
(буря, 34-40 морски мили в час), комплектовани с оборудване 
за зареждане: дюзи, маркучи, заземяване и свързващ куплунг 
(опции)

Стълби с фиксирана височина – сгъваеми

Работна височина: от 2,00 до 3,60 m
Основен тип самолети: регионални реактивни.
Натоварване: 150 kg.
Голяма работна платформа 400 × 400 mm за безопасна работа.
Двустранни сгъваеми перила с термосвиваема обвивка.
3/4/5/6 стъпала

Универсални стълби за обслужване на самолети с фиксирана и с 
променлива височина

За бързо обслужване на голям брой самолети
Кратко време за настройка за намаляване на престоите до 
минимум
Лесни за преместване на ръка или чрез превозно средство
Работна платформа с размери 1000 × 1000 mm
Двустранни перила на стълбата и на платформата
Сигурно предотвратяване на злополуки - липса на пролуки между 
перилата на стълбата и парапетите на платформата
Регулиране на височината чрез хидравлична система или 
телескопична поддържаща структур с храпов механизъм

Специални стълби и платформи

UCAS (Under Cowling Access Stair) стълби за достъп до гондолите 
на двигателите
UCAS (Under Cowling Access Stair) стълби за линейно обслужване: 
тясна, без подпори, за достъп до гондолите на 4-двигателни 
самолети с широк фюзелаж
Регулируеми по височина стълби за достъп до пилоните и 
предварителните охладители на A340 и B747
Специални стълби за обслужване с междинна платформа за 
достъп на пътници

Докинг системи за ремонт и обслужване на самолети и 
хеликоптери

От носа до опашката - за граждански и за военни самолети!
Докинг модули за фюзелажа, крилата, двигателите (включително 
спомагателния), хоризонталните корпмила, опашната част

Стълби за зареждане с фиксирана височина – еднooсови

Сгъваема долна секция на стълбата за оптимално маневриране
Работна височина: от 2,90 m до 3,40 m
Обслужвани самолети: регионални реактивни, тесен фюзелаж
Размери на платформата: 500 × 800 mm
Височина на парапетите: 1000 mm
Пневматични гуми с диаметър 400 mm и теглич за скорост до 25 
km/h

Сълби за зареждане с гориво с фиксирана височина – двуосови

Зареждането с гориво от всяко стъпало
Работна височина: от 2,90 до 3,50 m
Основен тип самолети: с тесен фюзелаж
Размери на платформата: 600 × 400 mm
Височина на парапетите: 1000 mm
Пневматични гуми с диаметър 400 mm и теглич за скорост до 25 
km/h
Включва стандартно оборудване за зареждане: контейнер, тава, 
предпазен клапан, пружинен компенсатор за лесно боравене с 
дюзата
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ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Стълби и платформи за обслужване на влакове

Релсови мостове за сервизните канали: подходящи за всички 
често срещани начини за закрепване на релсите
Стъпала за челен или паралелен достъп до вратите
Челни работни платформи: за достъп до челните стъкла, 
чистачките, таблото за направление, с височини 1500-2300 mm 
или 2100-3500 мм, с механично, хидравлично или електрическо 
регулиране на височината
Странични работни платформи: достъп за работа по дължината на 
влака, вратите и прозорците
Работни платформи за покрива: за едностранен или двустранен 
достъп за безопасна работа на покрива, с клетка от парапети
Портални платформи за обслужване на покрива
Работни площадки за покрива: стационарни, за максимална 
безопасност при работа

Стълби и платформи за обслужване на автобуси и камиони

Стълби за достъп с платформи, наклон 45 или 60 градуса, 
предпазни парапети, колела със спирачки
Подвижни скелета с работна височина от 4,55 до 9,85 m
Ергономични платформи за челен достъп до кабини, стационарни 
или мобилни, регулируеми по височина, отлична маневреност и 
стабилност, препазни парапети и изтеглящи се панели
Работна платформа с регулируема височина, със сгъваема клетка 
от парапети за безопасна работа на покрива на автобуси

ДОСТЪП И ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ И СГРАДИ

Стационарни и мобилни стълби, с или без платформи

За достъп до сгради и машини, на закрито и на открито
Ъгъл на наклон 45 или 60 градуса (при ограничено пространство)
Широчина на стъпалата 600, 800 или 1000 mm
Релефни алуминиеви или стоманени стъпала
Максимална гъвкавост, голям избор на монтажни елементи, бързо 
и лесно сглобяване
Пълно натоварване 300 kg
Натоварване на стъпало 150 kg
Произведени съгласно DIN EN ISO 14122, BGI 637, DIN 4113, 
BetrSichV
Един или два подвижни парапети
Височина:
За 45 градуса – от 430 mm до 3650 mm
За 60 градуса – от 500 mm до 3750 mm
Дължина на платформата от 600 до 2000 mm през 200 mm
Шаси с колела със спирачки (за мобилните)
Опции – въртяща се врата, антистатично шаси

Стълби-платформи

За продължителна ергономична работа, с удобни стъпала за 
многократно качване и слизане и бърза смяна на работното място
Ъгъл на наколон 45 градуса
Широчина на стъпалата 600, 800 или 1000 mm
Релефни алуминиеви или стоманени стъпала
Максимална гъвкавост, голям избор на монтажни елементи, бързо 
и лесно сглобяване
Пълно натоварване 300 kg
Натоварване на стъпало 150 kg
Произведени съгласно DIN EN ISO 14122, BGI 637, DIN 4113, 
BetrSichV
Подвижни парапети – ляв, десен, двустранни
Височина от 400 mm до 900 mm
Дължина на платформата от 600 до 2000 mm през 200 mm

AMA P платформи

Стъпала-платформи
Модулна конструкция с голяма повърхност за стъпване: 
555 х 250 mm
Работна височина: от 2,2 до 2,99 m
Изключително малка собствена маса: от 2,9 до 5,5 kg

AFA P платформи

Специализирани стъпала за обслужване на машини
Оребрени 200 mm алуминиеви стъпала
Удобна за работа платформа с размери 350 х 577 mm
Работна височина от 2,20 до 3,00 m
Много малка собствена маса

Видео към – 
Обслужване на 
камиони

Видео към – 
Стълби и платформи 
за обслужване на 
автобуси и камиони
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ДОСТЪП ДО СГРАДИ И ЕВАКУАЦИЯ

Фиксирани стълби за достъп до сгради и съоръжения и за 
евакуация

Включват:
Стълби за достъп до покриви и съоръжения
Площадки и клетки за безопасност
Входни и изходни системи
Евакуационни стълби (за поддръжка или аварийно бягство)
Стенни скоби и опорни плочи
Платформи
Система ZASTза предотвратяване на падането
Гарантирано безопасно и сигурно ползване благодарение на:
Авангардна производствена технология, отговаряща на всички 
международни:
EN ISO 14122-4: Безопасност на машините. Постоянни средства 
за достъп до машини. Фиксирани стълби
DIN 14094 -1: Противопожарни цели. Инсталации на аварийни 
стълби. Част 1: Аварийни стълби със и без защита срещу падане, 
задържащо устройство, платформа
DIN 18799-1: Неподвижни стълби за строителни работи - Част 1: 
Стълби с две стойки, изисквания за безопасност и тестове
Система за спиране при падане: EN 353 - 1/2002
Сертификати за всички материали
CE одобрена система с Декларация за съответствие

ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Алуминиеви кутии и контейнери за опаковка, транспорт и 
съхранение на инструменти, прецизни уреди, оборудване 
за монтаж и сервиз, важни работни документи или 
висококачествени компоненти
Сертифицирани модели за транспорт на опасни товари: 
химикали, биологични и радиоактивни материали, агресивни 
компоненти, боеприпаси, взривни вещества и детонатори
Спрециални решения за транспорт на литиево-йонни батерии с 
гасящи вложки

Алуминиеви кутии Zarges

Бюджетни универсални алуминиеви кутии
Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени 
секции
Изцяло заварени в местата на свързване профили
Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност
Стягащи закопчалки с патрон
Допълнително заключване чрез пломби или катинар (диаметър 
на куката до 6 mm)
Ергономични подпружинени дръжки за голямо натоварване
Реални размери с 30 mm по-малки от вътрешните
4 стандартни размери

Алуминиеви кутии Eurobox

Универсални алуминиеви кутии
Здрави текстилни ленти за фиксиране на капака в отворено 
положение
Ергономични подпружинени дръжки с пластмасово покритие
Занитени връзки с пълно занитване
Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени 
секции, заварени в мястото на свързване
Панти от неръждаема стомана
Оребрение по ъглите за допълнителна здравина на корпуса
Еластично защитно уплътнение по периферията на капака
Високоякостно надеждно свързване на алуминиевите стени и 
профили.
Закопчалки от алуминий / неръждаема стомана, подготвени за 
монтаж на парон с ключ, катинар или пломба

Професионални алуминиеви контейнери K470

Капак с клавирни панти от неръждаема стомана, 2 придържащи 
ремъка и гумена изолация по периферията
Подсилени ъгли
Ръбове, капак и основа от здрави заварени профилни секции
Закопчалки с пружина против самоволно отваряне, подсигурени с 
допълнителна ключалка или катинар
Ергономични и удобни подпружинени дръжки
Вътрешни размери с около 30 mm по-малки от външните
27 стандартни размери с възможност за изготвяне на контейнер с 
размери по избор на клиента

Шахтови стълби и аксесоари

Специализирани стълби от галванизирана стомана, неръждаема 
стомана или от фибростъкло, включително и стълби с централна 
основа и релса за система за самоосигуряване.
Различни начини за захващане в шахтата.
Аксесоари за сигурност при влизане и излизане, възможност за 
монтаж на парапети от страни.

Видео към – 
K470 Test 

Видео към – 
Bear test  
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ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Предимства на алуминиевите ZARGES кутии за транспорт на 
опасни товари

Изключително здрави и леки
Дълъг експлотационен срок при интензивно ползване
Лесни за пломбиране
Много стабилни благодарение на 1,5 mm дебелина на стените за 
размери над 800 mm x 600 mm
Сигурно опаковане за надеждна защита дори при най-тежки 
условия
Голям избор от утвърдени стандартни размери
Широка гама сертифицирани серии продукти (UN 4B, UN4BV, UN 
50B)
Кратко време за доставка, дори за размери по поръчка
Сертификат UN 4B за всички транспортни модели
Собствен център за тестване на прототипите, сертифициран от 
Федералния институт за изследване и тестване на материали 
(BAM)
Защита до IP67
Голяма гама от етикети, вложки и аксесоари

Транспорт на литиево-йонни батерии

ZARGES BatterySafe ™ са специализирани кутии за безопасен 
транспорт и съхранение на литиево-йонни батерии
Комбинира предимствата на класическа универсална кутия 
K470 и вложка от CIRRUX - специален материал на основа 
фибростъкло, одобрен от ООН за превоз на опасни товари, 
който подтиска запалването, гаси пламъците и редуцира 
топлоотдаването извън кутията, като ограничава температурата 
на повърхността й кутия под 100 °C
При извършени тестове с 3 броя батерии с капацитет 500 Wh 
всяка и самозапалване на една от тях съседните 2 батерии в 
кутията остават незасегнати

Методика за тестване
Падане от височина 1,2 m върху твърда повърхност
Натиск при стифиране чрез натоварване, еквивалентно на 3 m 
стифирана височина в продължение на 24 h
Пробиване с 32 mm прът с полусферичен край и маса 6 kg, пуснат 
от височина 1 m върху най-слабата зона на кутията

Аксесоари за алуминиеви контейнери

Вложки от полиестерна пяна Ethafoam 220
Разделителни подвижни прегради 5 mm Comatex (разпенен PVC
Регулируеми алуминиеви прегради
Обвивка от мек и здрав опаковащ абразивоустойчив материал от 
полиетиленова пяна
Предварително формовани меки гъвкави вложки Pick ‘n’ Pluck от 
полиуретанов пеноматериал за опаковка на отделни предмети
Колела
Ключалки и катинари

Сгъваеми алуминиеви контейнери RetouR

За транспорт на малки пратки заедно със стандартни европалети
Лесно и бързо сгъване от 1 човек
Компактни размери в сгънато състояние – лесен транспорт и 
съхранение
Протектори на стените и ъглите
Самозаключващи се закопчалки
Заключване с катинар
Стифиращи ъглови профили
Прикрепени към дървени палети за по–лесен транспорт (опция – 
алуминиеви палети).
Максимално натоварване 524 kg
Размери –800 х 600 х 600 mm и 1200 х 800 х 900 mm

ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Видео към – 
Литиево-йонни 
батерии
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АРМЕЙСКО ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ АРМЕЙСКО ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ

MITRASET 19” кутии за монтаж на електронни устройства 
в 19“ рак

Предпазват от:
Механични, ударни, вибрационни въздействия
Интерференция от електромагнитно излъчване, осветление и 
други смущения
Влага и прах
Висока температура
Произведени от прецизно заварена алуминиева ламарина и 
профили, към които чрез еластични съединения е закрепена рама 
от екструдиран алуминий
Анти-вибрационна рама, свързана към кутията чрез релси и 
гумени амортизатори
Аксесоари: клапани за изравняване на налягането, 
вентилационни мембрани, индикатори за влажност, халки, 
решетки, телескопични изтеглящи се релси,специални капаци и 
челни панели, системи за подгряване или охлаждане

K475 транспортни контейнери със защита срещу вода и прах

Произведени от алуминий в съответствие с TL 8115-0047 
(алтернатива на пластмасови контейнери VG 95613)
Стифиращи се, със здрави стифиращи ъгли
Заварена конструкция, защита IP67
Подвижен капак с непрекъснато уплътнение
Самозаключващи се подпружинени закопчалки
Подпружинени дръжки
Клапан за изравняване на налягането и индикатор за влажност
Опции: електромагнитен екран, изпълнение съгласно 
изискванията на ООН за транспорт на опасни товари

K473 транспортни контейнери за тежко натоварване

Здрава конструкция, пригодена за високо натоварване
Подвижен капак, защита IP65 в съответствие с EN 60529
Здрави масивни профили на рамките, свързани с корпуса чрез 
високоякостно пресово съединение
Изцяло заварени съединения на профилите
Релефни ъгли и стени за голяма здравина
Комфортни ZARGES закопчалки, oсигурени срещу отваряне чрез 
вградена ключалка, пломби, пружинна система и катинар
Размерите на отвора = вътрешните размери на кутията
Специални клиентски решения
Опции: масивни стифиращи ъгли от алуминиеви отливки, 
интегрирана алуминиева палетна структура, капак с панти, 2 
перлонови ленти и периферно уплътнение (IP54), клапан за 
изравняване на налягането и индикатор на влажността, смянеми 
колела (фиксирани и въртящи се), стандартни цветове по RAL

Транспортни контейнери за медицински цели

Здрава и устойчива срещу корозия алуминиева конструкция
Рамки от екструдиран алуминий, непропускащи вода
Лостови закопчалки
Отделяеми капаци, заключващи се с 4 ключалки
Стифиране чрез изпъкнали и вдлъбнати участъци на корпуса
По 2 подпружинени дръжки от всяка страна, във вдлъбнати 
участъци
Челно уплътнение
Релси за до 6 кощници от поликарбонат, размери 600 х 400 mm, 
височина 50, 100, 200 mm
Външни размери L x W x H = 685 x 465 x 775 (включително капака)

Армейски Y-контейнери
Специално разработени за въоръжените сили
Стифиране на BY и DY контейнери.
Изпълнение за транпорт на опасни товари.
Технически параметри:
Непрекъснати заваръчни шевове
Стифиращи ъгли от алуминиеви отливки на капака
Стифиращи основи на дъното с отвори за закрепване
Странични стени с редове перфорирани отвори, затворени с 
глухи винтове
Силиконово улътнение на основата за водонепропускливост до 
долния ръб на дръжките
Допълнителни дръжки отпред
Подходящи за рак система
Здрави рамки на основата, горната част и капака
Капаци на панти с периферно уплътнение
Подвижен капака за някои от моделите
Защита IP54 в съответствие с DIN 60592:1992
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НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ

Мобилно кръгло алуминиево скеле

Специално разработено за обслужване на резервоари (ресивъри) 
за чисти технически газове в АЕЦ Козлодуй
Възможност за вкарване в резервоара през отвор с диаметър 500 
mm
Лесен и бърз монтаж и демонтаж вътре в резервоара
Минимална маса
Площадки на 5 нива, стълби и необходимите допълнителни 
елементи за монтаж в затворен съд през люк с диаметър 500 mm
Разстояниe между площадките: 2 m
Затварящо звено да бъде последната площадка
Парапет с височина 1000 mm и предпазна 100 mm шина на пода 
на площадката
Укрепване на площадките към стените на съда по начин, 
предпазващ корпуса и дъното на съда от повреди
Достъп до всяко ниво с обезопасена стълба и подвижен капак на 
горната площадка

Работни платформи за обслужване на машини

Стационарни мостови конструкции, стълби с наклон 45 и 60 
градуса, вертикални стълби, площадки
Релефни стъпала от алуминий, стъпала-решетки от поцинкована 
стомана за външен монтаж
Предпазни парапети и перила, въртящи се вратички
Работни и транспортни площадки

CREAXES конфигуратор

Иновативна и гъвкава модулна система CREAXESS за директно 
конфигуриране и поръчка от сайта на ZARGES на платформи и 
стълби
Предимствата за клиената:
Прецизна система за проектиране на специфични изделия чрез 
набор от стандартни компоненти
Лесно адаптиране за конкретни клиентски приложения
Продукти с много допълнителни екстри
Незабавно изготвяне на ценова оферта с 3D визуализация и 
техническа документация
Компактни размери за лесен и евтин транспорт
Бърза доставка и лесно сглобяване на място от клиента
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