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 � Бързи решения чрез стандартизация.

 � Кратко изпълнение и доставка.

 �  Възможно сглобяване на място от 
наши специалисти.

 � Високо качество и безопасност.

 �  Съответствие на всички приложими 
стандарти.

 � TUV-тествани конструкции.

ИДЕИ И  
ОФЕРТИ

ВНЕДРЯВАНЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ

СЕРВИЗ И 
ПОДДРЪЖКА

 �  Стандартни и индивидуали решения.

 � Решения, изобретени от нашите специалисти.

 � Компетентни и добре обмислени идеи.

 � Персонализирани съобразно вашите спецификации.

 � Техническа документация.

 �  Надеждна доставка на 
резервни части.

 �  Семинари и курсове за 
обучение.

 � Тестване на продуктите.

 � Следпродажбен сервиз.

 �  Незабавна помощ при 
възникване на проблеми.

Нашите конструкции съответстват на следните норми и стандарти:

DIN EN 1915 

 � Part 1 – Основни изисквания за безопасност.
 � Part 2 – Стабилност и здравина. 

DIN EN 12312 

 � Оборудване за наземна поддръжка на самолети.
 �  Part 5 – GSE (Ground Support Equipment) оборудване за зареждане 
с гориво на самолети.

 � Part 8 – Стълби и платформи за обслужване.

Ние сме в състояние да ви предложим най –
доброто решение – предизвикайте ни!

КОНТАКТИ

Tel.: +359 2 8722486 

Факс: +359 2 8718018

E-mail: sales@miningbg.com

Internet: www.zarges.bg
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Мостови стълби Мостови стълби, мобилни

Платформи със стълби, мобилни

Стълби-платформи, мобилни

ZARGES ви предлага индивидуално конфигурирани стълби и мостови стълби за 
достъп до оборудване, прецизно адаптирани към вашите изисквания.

Конфигуратор за стълби и мостови стълби 01

Другите предимства на продукта:

 � Производство до 10 работни дни.
 �  Бързо и лесно сглобяване благодарение на специалните сглобки и минималното количество болтови 
съединения.

 � Тествани от Германската асоциация за технически инспекции съгласно DIN EN ISO 14122.

Убедете се сами! Ползвайте нашия конфигуратор, конструирайте вашия индивидуален продукт стъпка по 
стъпка и получете веднага офера, включително инженерен чертеж и 3D CAD модел на: 
www.zarges-creaxess.com.

5

Стълби Стълби-платформи, фиксирани
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Универсални стълби за обслужване с 
фиксирана височина02

Колела
 �  Комплект от 2 оси на предния мост с 

повдигащи крикове
 �  По-висока стабилност и удобство  

при неравен терен.

Теглич (6 km/h)
 �  От 2 части, завъртащ се.
 �  Закачване чрез халка или  

сферичен накрайник.
 � Защита на краката.
 �  Паркинг позиция: заключваща  

система към стълбата.

За външен монтаж
 �  Платформа и стъпала с алуминиева 

X-Cut насечка, валцована, 
противоплъзгаща и пропускаща 
вода.

 �  Включва  колела с диаметър 400 
mm и рефлектори.

Други опции
 � Комплекти за безопасност.
 �  Комплекти цветни облицовки на 

парапетите.
 � Защита на краката.
 �  Комплект за транспортиране 

с 25 km/h.

Прибиращи се, въртящи 
парапети

 �  Двустранни парапети, завъртащи се на 90° 
(само за 1000 mm платформи).

 � Завъртане, подпомагано от газов амортисьор.
 �  Оптимално приспособени за отваряне на PAX 

врати, колесници и двигатели.

02

Челна вратичка
 �  Врата за осигуряване с парапет, междинен 

парапет и 100 mm борд.
 �  Лесно подпружинено отваряне навътре към 

платформата.

03

Облицовка на парапетите
 �  Защитна облицовка на парапетите срещу 

повреда.
 �  Материал: Пяна от полиетилен (PE) с кожена 

обвивка.
 �  Лесен монтаж и демонтаж чрез цип и бутон.

04

Универсалните стълби с фиксирана височина на ZARGES могат да се използват за обслужване на голям брой самолети. 
Краткото време за настройка намалява престоите до минимум. Лесни за преместване на ръка или чрез превозно средство.

06
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Технически спецификации
Платформа

 � Размери: 1000 × 1000 mm.
 � ZARGES Sigma облицовка около и под платформата.

Стълби
 � Стъпала с широчина 800 mm и дълбочина 320 mm.

Под
 � ZARGES алуминиев профил с грапава повърхност против хлъзгане.

Перила и парапети
 �  Парапети на платформата: двустранни, лесни за плъзгане чрез 

ергономични манипулации на нивото на перилата.
 � Перила на стълбата: двустранни, фиксирани.
 �  Сигурно предотвратяване на злополуки - липса на пролуки между 

перилата на стълбата и парапетите на платформата.

Шаси
 � Максимална височина на клиренса 150 mm.
 � Лека алуминиева конструкция със стоманена предна ос.
 �  Лесна за ползване система повдигащи крикове за работа и при 

паркиране,Опции

Широка платформа
 � Просторна работна зона.
 � Широчина 2000 и 2500 mm.
 � Дълбочина: 1000 mm.

01
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Универсални стълби за обслужване, 
с регулиране на височината 03

Стълбите с регулируема височина на ZARGES са подходящи за обслужване на голям брой самолети.
Лесни за регулиране благодарение на хидравличните устройства, удобни за преместване.

Други опции
 � Колела с диаметър 400 mm.
 � Колела за голямо натоварване.
 � Облицовка на парапетите.
 � Комплект за транспортиране с 25 km/h.
 � Защита на краката.
 � Широка платформа.
 � За външна работа.
 � Теглич.
 � Челна вратичка.

Плъзгащи се парапети
 �  Двойни плъзгащи се парапети.
 �  Амортизатори на парапетите от страната 

на допиране до самолета (опции).
 � Опция: завъртащи се вратички.

Регулиране на 
височината

 � Хидравлична ръчна помпа.
 � Хидравлика с предпазен клапан.
 �  Телескопична поддържаща структура с 

обезопасителен храпов механизъм.

Стабилизатори
 � 4 отделни стабилизиращи крика.
 � Манивела със сгъваема ръкохватка.

01

02

03

Стълба за пътници за B737; регулируема по височина

Технически спецификации
Платформа

 � Размери: 1000 × 1000 mm.

 � ZARGES Sigma облицовка около и под платформата.

Стълби
 � Стъпала с широчина 800 mm и дълбочина 320 mm.

Регулиране на височината
 �  Хидравлична система с ръчна помпа или предпазен клапан.

 �  Телескопична поддържаща структура с осигурителен храпов 
механизъм.

Под
 � ZARGES алуминиев профил с грапава повърхност против хлъзгане.

Перила и парапети
 � Парапети на платформата: двустранни, лесни за плъзгане.

 � Перила на стълбата: двустранни, фиксирани.

Шаси
 �  Стоманена рама с предна ос и лесни за ползване повдигащи крикове 

за работа и при паркиране.
 � Различни комбинации шасита.

Опции

Стълба с фиксирана височина, с широка платформа, за отваряне на PAX врата от платформата.

04
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Специалните стълби и платформи 
на ZARGES за обслужване на 
самолети са изключително 
гъвкави при употреба.
Открийте вашето решение 
заедно с нашите  
специалисти.

1 комплект от регулируема по височина стълба за обслужване за бързо завъртане 
на двигател тип GEnX-2B

Специална стълба за обслужване с междинна платформа за достъп на пътници

Серията UCAS (Under Cowling Access 
Stair) за линейно обслужване.  Тясна, 
без подпори, за достъп до гондолите 
на 4-двигателни самолети с широк 
фюзелаж.

Комплект от регулируеми по височина стълби за достъп до пилоните и 
предварителните охладители на A340 и B747

UCAS (Under Cowling Access Stair) стълби за достъп до гондолите на 
двигателите.

Специални стълби и платформи за 
обслужване04
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Системата включва няколко малки модула, подходящи 
за серии или за единични самолети, с тесен или широк 
фюзелаж. Дизайнът и конфигурацията зависят от 
изискванията на клиента и оптимално се доближават 
до специфичните контури на машините, като двигатели 
и форма на опашката.

Докинг модул с фиксирана височина с 2 нива за серията A320 Докинг модул с фиксирана височина за A330/A340 със сгъваема платформа за 
пътници

Докинг системи от ZARGES – от носа до опашката за граждански и военни самолети!

Докинг модули No. A319 A320 A321 B737-900

Докинг модул за носа 1LH/RH X X X X

Докинг модул за фюзелажа 2LH/RH X X X

Докинг модул за фюзелажа 3LH/RH X X X X

Докинг модул за фюзелажа 4LH/RH X X X X

Докинг модул за фюзелажа 5LH/RH X X X

Докинг модул за фюзелажа 6LH/RH X

Мостов модул за фюзелажа 7 X X X X

Докинг модул за външните 
части на крилото 8LH/RH X X X X

Докинг модул за  
вътрешните части на 

крилото (до фюзелажа)
9LH/RH X X X X

Докинг модул за  
вътрешните части на 

крилото (до фюзелажа)
10LH/RH X X X X

Докинг модул за опашката 
и вертикалния 
стабилизатор

11LH/RH X X X XДокинг модули за носа
С 1 или 2 секции, за достъп до остъклението на кабината, радара, PAX вратите, предния колесник и 
електрониката.

Самолетни докинг системи за обслужване, сервиз и 
основен ремонт (MRO) 05
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Докинг модули за фюзелажи

Докинг система за A320Докинг модули за фюзелажа, включително мост; фиксирана височина с 2 нива за серията A320

Модули на 1 или 2 нива за достъп до прозорците, аварийните изходи и карго вратите. Плъзгащи се панели за 
идеално прилягане към контура.

Докинг модули за крилата

Докинг модули за крилото на A300 от 2 части с фиксирана височина и 
вградени системи

Докинг модул за крилото на C130 Hercules с фиксирана височина

Външни докинг модули за достъп до външните предни и задни ръбове на крилото, изходния и входния отвори на двигателя, 
върха на крилото.  Вътрешни докинг модули за достъп до основния колесник, двигателя, предкрилките и предния ръб.

Докинг модули за двигатели

Докинг модул за обслужване на двигателя и витлото на C130 Hercules Докинг модул с регулиране на височината за обслужване на двигателя на 
CL300,605, Global Express

Решения на 1 или 2 нива. Плъзгащи панели, задвижвани с манивела или на ръка, за иделано прилягане към 
контура на самолета.
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Докинг модули за обслужване на хоризонталните кормила

Докинг модул с фиксирана височина за А300 Модулна конструкция за B737

Конструкция без подпори за достъп до вертикалния стабилизатор, с ергономичен наклон на работната зона. 
За опашна конфигурация, за вкарване и изкарване на самолета без придвижване на конструкцията.

Докинг модули за опашната част

Докинг модул с регулируема височина за B737 и A320 с кран и вградени 
системи

Докинг модул с регулируема височина за обслужване на опашката и 
спомагателния двигател на Bombardier CRJ900

Конзолна конструкция с достъп до хоризонталните и вертикалния стабилизатори, руля, спомагателния двигател (APU) и 
задната врата за пътници. За опашна конфигурация, за вкарване и изкарване на самолета без придвижване на двата модула

Докинг модули за обслужване на спомагателния двигател
Конструкция без подпори, с плъзгащи се панели за отваряне и затваряне на платформата. Отворът по средата 
позволява спускане на части/целия двигател и директно товарене с мотокар от пода.

Докинг модул за спомагателния двигател на A300 Платформа за спомагателния двигател от модул за обслужване на опашката на B737
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Докинг системи за хеликоптери06

Сгъната платформа в специален контейнер за транспорт по въздухаРегулируема във височина платформа за обслужване на SeaKing Mk41

Примери

Модулни докинг системи от ZARGES – от носа до опашката за граждански и военни хеликоптери!

Докинг модул No.

Модул за обслужване на предната част на 
фюзелажа FWD 1LH/RH 

Модул за обслужване на задната част на 
фюзелажа AFT 2LH/RH 

Модул за обслужване на опашната греда 3RH 

Модул за обслужване на задния винт и 
стабилизатора 4LH/RH 

Мост за обслужване на основния винт 5

Платформа за обслужване на лопатите на 
основния винт 6

Системата включва няколко малки модула, подходящи за серии или за единични хелокоптери, за периодично 
или основно обслужване. Дизайнът и конфигурацията зависят от изискванията на клиента и оптимално се 
доближават до специфичните контури на машините, като фюзелаж и форма на опашката.
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Платформа за обслужване на Bell 206, 
Augusta 109, SA365, R44

Платформа за обслужване на EC 145; с регулируема височина

Докинг система за Black Hawk; с регулируема височина Платформа за обслужване на Alouette

Платформа за обслужване на Bell 206, Augusta 109, SA365, R44 Платформа за обслужване на Black Hawk
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Оборудване за зареждане с гориво07

Стълби за зареждане с гориво

Алуминиеви стълби с фиксирана височина – мобилни, 
стабилни и безопасни при работа. Едностранни или 
двустранни.

 � Височина на платформата: 0,78/… /1,58 m.
 � 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.
 � Тава за капачката на резервоара.
 � Държач на дюзата върху страничния профил на стълбата.
 � Двустранни сгъваеми перила с термосвиваема обвивка.
 � Едностранен достъп.
 � 3/4/5/6 стъпала.

Стълби за зареждане с гориво с фиксирана височина – едноосови 

Долната секция на стълбата се сгъва при теглене с цел 
намаляване площта за маневриране.

 � Височина на платформата: 1,50 m.
 � Работна височина: от 2,90 m до 3,40 m.
 � Обслужвани самолети: регионални реактивни, тесен фюзелаж.
 � Размери на платформата: 500 × 800 mm.
 � Габаритни размери: 3210 × 1670 × 2500 mm.
 � Под: решетка, противоплъзгаща и пропускаща вода. 
 � Височина на парапетите: 1000 mm.
 � Пневматични гуми с диаметър 400 mm и теглич за скорост до 25 km/h.
 � Едноосова.

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).

Опции – комплектоване с оборудване за зареждане: дюзи, маркучи, заземяване и свързващ куплунг
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Стълби за зареждане с гориво с фиксирана височина – двуосови

Зареждането с гориво може да се извършва  
от всяко стъпало.

 � Височина на платформата: 1,60 m.
 � Работна височина: от 2,90 до 3,50 m.
 � Основен тип самолети: с тесен фюзелаж.
 � Размери на платформата: 600 × 400 mm.
 � Габаритни размери: 2930 × 1610 × 2600 mm.
 � Под: алуминиев с X-Cut насечка, противоплъзгащ и пропускащ вода.
 � 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.
 � С две оси.

Стълби за зареждане с гориво с регулируема височина – голяма и малка

С хидравлична повдигаща система. Опция – едностранно 
или двустранно оборудване за зареждане с гориво.

 �  Височина на платформата: 1,93–3,25 m/2,49–4,25 m.
 � Работна височина: от 3,50 до 5,20 m/от 4,00 до 6,20 m.
 � Основен тип самолети: с широк фюзелаж.
 � Размери на платформата: 940 × 830 mm.
 � Габаритни размери за 3-550-325: 5700 × 2200 × 3300 mm.
 � Под: алуминиев с X-Cut насечка, противоплъзгащ и пропускащ вода.
 � Височина на парапетите: 1100 mm.
 � Пневматични гуми с диаметър 530 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.

3469-15ZAR_Brosch_Spezial_Air_BG.indd   15 2016.01.08.   12:18:55



16

Платформи за обслужване с разглобяем покрив Платформи за обслужване на механизацията на крилото на A320

Обезопасителни прегради за самолетни врати срещу падане Сгъваеми стълби за обслужване за пестене на място при съхранение

Автомобилни платформи за проверка на размразяването Покрити стълби, с регулируема височина от 3,25 до 5,00 m

Друго оборудване и аксесоари за обслужване08
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Тава за инструментиТеглич с халка Теглич със сферичен накрайник Теглич с NATО халка

Хидравлична повдигаща системаВградена обръщаща се нагоре 
стълба за увеличаване на работната 
височина.

Материали за заключване Оцветяване на парапети/перила или 
целите стълби – опция: устойчив на 
Skydrol масла дизайн

Аксесоари

Инсталация за сгъстен въздух Сигнална система Кран

Електрическа инсталацияСгъстен въздух Вградени светлини (нормални или 
взривозащитени)

Вградени светлини (нормални или 
взривозащитени)

Системи
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Примери на нашето обслужване и качество:

 �  Произведена чрез пресова заварка конструкция. 

 � Водоустойчив дизайн.

 � Защита от удари и вибрации при транспортиране.

 � Стифиращи се контейнери.

 � Отвори за вилици на мотокари, куки за вдигане.

 �  Боядисване и поставяне на етикети съгласно 
изискванията на клиента.

 �  Неограничен потенциал за вградени елементи, 
от единични изделия до масово производство.

Специални контейнери за самолетни части Специални боядисаи контейнери 

Контейнери за голямогабаритно оборудване. Стифиращи се контейнери.

Специалните контейнери се конструират по индивидуални спецификации на клиента и се произвеждат от 
алуминий по най-съвременни технологии. Сферата на приложение включва съхранение и транспорт на 
голямогабаритно оборудване, електроника, автомобилни части, ракети и други компоненти за въздушен и 
космически транспорт и индустриални приложения на сушата, по море и във въздуха.

Специални контейнери за транспорт и съхранение09
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ZARGES предлага перфектни решения за железопътни влакове и индустрията:

КОНТАКТИ

МАЙНИНГ ООД 
Дистрибутор на ZARGES за България, София 1113, бул. Шипченски проход 18
Галакси офис център, етаж 2, офиси 206-210
E-mail: sales@miningbg.com, тел./Факс: +359 2 8722486, +359 2 8718018
www.zarges.bg

Специални решения за железопътни влакове и автобуси

Специални решения за индустрията и заводите
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www.zarges.com

The products shown here are only an excerpt from our overall range.

Специални решения
За авиацията

ZARGES –
Достъп. 
Опаковане. 
Транспортиране. 
Специални 
конструкции.

ZARGES е компания, фокусирана върху клиентите. 
Иновативни стандартни продукти, специални решения или 
комплексно обслужване – всеки ден клиентите ни могат 
да разчитат на нашето безопасно и висококачествено 
оборудване. 

Повече информация е достъпна на сайтовете www.zarges.bg и
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