
www.zarges.com
Повече информация е достъпна на сайтовете www.zarges.bg и Специални решения

за промишлеността и заводите
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Нашите решения с един поглед

04    Решения за достъп до оборудване

10    Мобилни скелета

01    Стъпала и мостови стълби

05    Мобилни платформи за работа и за поддръжка

08    Повдигащи се платформи и модули за достъп

01  Онлайн конфигуратор за стълби и мостови конструкции   6.

02  Система за проектиране на фиксирани стълби   8.

03  Модулни комплекти за специални решения   10.

04  Решения за достъп   14.

05  Платформи за работа и за поддръжка   16.

06  Защита срещу падане и парапети   20. 
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02    Стационарни стълби

07    Стълби за обслужване на цистерни

05    Стационарни платформи за работа и поддръжка

06    Защита срещу падане и парапети

08    Повдигащи се платформи и модули за достъп

07  Стълби за цистерни и резервоари  22.  

08  Повдигащи се платформи и модули за достъп    23. 

09  Работни платформи ZAP ZARGES    24. 

10  Мобилни скелета    26. 

11  Алуминиеви кутии    27. 

12  Специални контейнери    28. 

13  Service & information    29. 
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ИДЕЯ & 
ОФЕРТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ & 
РЕАЛИЗАЦИЯ

СЕРВИЗ & 
ПОДДРЪЖКА

 �   Индивидуални решения.
 �   Решения след консулатиция с нашите 

специалисти.
 �   Изключително съотношение цена/

производителност чрез използване на 
конфигуратори и системни модулни 
комплекти.

 �   Подробни оферти с чертежи и 3D модели 
денонощно.

 �   Техническа документация.
 �   Надеждна доставка на резервни части.
 �   Семинари и курсове за обучение.
 �   Тестване на продукти.
 �   Следпродажбен сервиз и обслужване.
 �   Незабавна поддръжка при възникване на 

проблем.

4

Ние можем да ви предложим най –
подходящото решение – предизвикайте ни
За осигуряване на оптимално решение, дори за сложни индивидуални 
проблеми, ние поемаме отговорността за целия процес – от конструирането, 
през производството и сглобяването, до сервизното обслужване.
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 �   Бързи решения чрез стандартизация.
 �   Кратко изпълнение и доставка.
 �   Възможност за сглобяване на място от наш 

специализиран персонал.
 �   Високо качество и безопасност.
 �   Съгласувани с всички действащи стандарти.
 �   TÜV-тествани конструкции.

 �   Техническа документация.
 �   Надеждна доставка на резервни части.
 �   Семинари и курсове за обучение.
 �   Тестване на продукти.
 �   Следпродажбен сервиз и обслужване.
 �   Незабавна поддръжка при възникване на 

проблем.

5

КОНТАКТ
Намерете своя

ZARGES дистрибутор на:
www.zarges.bg
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Предимствата за вас.
 �  Стандартно съвместим онлайн конфигуратор.

 �  Директна оферта, включваща 2D чертежи с всички важни 
размери.

 �  3D чертежи за импорт във вашите планове/конструкторска 
документация (след одобрение от ZARGES).

 �  Доставка буквално за няколко дни.

 �  Изключително лесно сглобяване благодарение на 
системата за връзка със ZARGES .

 �  Направен да конструира без допълнителни разходи!

Това е толкова лесно:  
конструирай – изпрати – монтирай! 
www.creaxess.com
Възползвайте се от предимството на 24-часовото 
онлайн обслужване!

Стационарни или мобилни платформи:

ZARGES онлайн конфигураторът опростява 
конструирането на вашите стълби и платформи 
съобразно всички действащи стандарти.

Онлайн конфигуратор за стълби и мостови стълби.01

Направен да конструира без допълнителни разходи!
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Не се изискват 
специални познания за 
продуктите: 
Само следвайте 
инструкциите на екрана!
Системата ще ви насочва и 
помага да въведете необходимата 
информация като височини, 
размери на платформата или модели 
парапети.

Само няколко стъпки са необходими, 
за да получите вашата оферта, 
включително чертежите – толкова е 
лесно.

Опции при конструиране
 � Ъгли на наклон 45° и 60°.

 � Вертикални височини до 4510 mm с наклон 45°.

 � Вертикални височини до 5250 mm с наклон 60°.

 � Широчина на стъпалата 600, 800 и 1000 mm.

 �  VИзбор на повърхност на стъпалата: 
алуминиеви, грапави, отворена стоманена 
решетка.

Други опции могат да бъдат конфигурирани 

онлайн.

Индивидуално конфигурирани 
стълби и мостови стълби за достъп до 
промишлени инсталации и машини и 
тяхното сервизно обслужване.

Ние сме тук заради вас:
Персонален съвет от вашия 
ZARGES експерт.

Използвайте онлайн конфигуратора 
за стълби и мостови стълби.

www.creaxess.com

Директен линк към 
конфигуратора:
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Това е толкова лесно: 
конструирай – изпрати – монтирай! 
http://accessladder.zarges.com
Възползвайте се от предимствата на 24-часовото 
онлайн обслужване:

Стълби за поддръжка, аварийни стълби на сгради или 
стълби за достъп до машини:

Новата ZARGES система за планиране опростява 
конструирането на вашите стационарни стълби 
съобразно всички действащи стандарти.

Система за конфигуриране на стационарни стълби02

Предимствата за вас
 �  Стандартно онлайн конфигуриране с 3D визуализация в 
реално време.

 �  Директна оферта, включваща 2D чертежи с всички важни 
размери.

 �  3D чертежи за импорт във вашите планове/конструкторска 
документация (след одобрение от ZARGES).

 �  Изтегляне на статичните изчисления, измервания 
и контролни страници, изображения на продукта, 
презентации и още много.

 �  Тръжни документи за проектанти и архитекти.

 �  Направена да конструира без допълнителни разходи!
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Статичните стълби на ZARGES предлагат икономични решения за аварийни 
евакуационни системи, достъп до машини и технологично оборудване и за 
постоянна поддръжка на сгради. Всички компоненти са от един доставчик, 
оптимално подбрани, позволяващи индивидуално адаптиране към 
специфични приложения и изисквания на мястото на монтаж. Бързото и 
лесно сглобяване ги прави ценово ефективни!

Multi-section fixed ladder systems

Фиксирани стълби за достъп до машини Стационарни стълби на силози.

Ние сме тук заради вас:
Персонален съвет от вашия 
ZARGES експерт.

Използвайте онлайн конфигуратора 
за стълби и мостови стълби.

http://accessladder.zarges.com

Директен линк към 
конфигуратора:
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Четворна мостова стълба. Платформа за тестове на трактори.

Предимствата на модулните комплекти 
ZARGES:

 �  Адаптирани за вашите индивидуални потребности.

 �  Малка маса за лесно преместване и маневриране.

 �  Прецизна, точна и здрава конструкция. 

 �  Надеждна заключваща система между отделните модули

 �  Устойчивост срещу корозия и разтворители, гарантираща 
продължителна експлоатация – не изискват допълнителна 
защита.

 �  UV устойчивост.

 �  100 % рециклируеми.

 �  Ергономично конструирани за промишлени приложения, 
безопасни и лесни за работа.

 �  Дълъг срок на поддържане на резервни части и лесна 
замяна на компоненти. 

Съвместимост с всички стандарти и 
нормативни изисквания.

 �  DIN EN ISO 14122 – постоянни стредства за достъп до 
машини.

 �  DIN EN 1090 – изпълнение на стоманени конструкции и 
алуминиеви конструкции.

 �  Директива Машини 2006/42/EC.

 � DIN EN ISO 9001 – управление на качеството.

 � Повърхности за платформи и стъпала.

 � Платформи

 � Стъпала и стълби.

 � Парапети и скелета.

 � Адаптиране към контурите на оборудването.

 � Шасита.

 � Регулиране на височината.

 � Аксесоари.

Индивидуалните модули:

Системен модулен комплект за специални решения03
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Фиксирани стъпала. Стъпала за достъп с променлив ъгъл 
на наклон.

Телескопични стъпала. Стълба.

Алуминиеви, назъбени. Алуминиеви, XCut. Решетка от метални профили, 
релефна.

Отворена решетка. Алуминиева оребрена плоча.

Работни повърхности за платформи и стъпала

Стъпала и стълби.

Платформи.

Права платформа. Платформа с U-образна форма.

Платформа с рампа. Платформа с капаци за обслужване.
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Фиксирани площадки. Сгъващи се площадки. Ветрилообразни плъзгащи се 
площадки.

Плъзгащи се площадки.

Разширение, механично/
електрическо.

Разширение, ръчно.Плъзгащи се площадки.

Адаптиране към контури.

Ръчно чрез мотокар/кран. Механично, чрез зъбна рейка или 
лебедка.

Електрическо. Хидравлично, включително с 
обезопасяващ механизъм.

Регулиране на височината.

Фиксирани парапети. Сменяеми парапети. Сгъващи се парапети. Завъртащи се парапети.

Компактна вратичка.Телескопични парапети. Бариера-парапет.

Спускащи се парапети. С хоризнтално плъзгане. Самозатваряща се вратичка.С окачващ механизъм.

Парапети и защита срещу падане
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Колела със спирачка. Тройно колело със спирачка. Колело с реборд. Направляващо/опорно колело.

Стабилизатор. Стабилизатор с разширение, 
отклоняващо се навън.

Стабилизатор с регулиране на 
височината.

Телескопичен стабилизатор с 
регулиране на височината (90°).

Шасита и колела. 

Електрическа инсталация. Инсталация за сгъстен въздух. Осветление.

Мост за междини. Куки Скоби за вилици на мотокари. Устройство за бързо освобождаване.

Водещи ролки. Преграждащи ленти/вериги. Тави за инструменти. Крик за повдигане.

Сигма уплътнение. Тръбна облицовка. Назъбена облицовка. Теглич

Аксесоари
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ZARGES предлага модулни комплекти с 

различен дизайн: стационарни/мобилни 

стъпала, стълби или рампи, в комбинация с 

междинни платформи (за почивка) или  

работни платформи.

Повдигаща се стълба с платформа.

Фиксирани стълби с предпазни въртящи се вратички. Въртящи (люлеещи се) стълби.

Специални стълби 
с 2 нива.

Странично движещи се стълби за полегат достъп.

Решения за достъп04

Kulonleges megoldasok - ipari BG.indd   14 2015.12.21.   7:54:54



15

Стационарни стълби с междинна платформа за почивка. Стълби за достъп/стълби с квадратни греди с различен наклон.

Рампа за достъп. Система фиксирани стълби на охладителна кула на ТЕЦ.

Въртящи (люлеещи се) стълби  
за достъп с въжено задействане.

Стационарни 
стълби за достъп.
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Мобилна сервизна платформа, включваща TUV сертификат за транспорт 
на хора.

Платформи за изпитания с плъзгащи се площадки и кран. Работна платформа с опори с регулируема височина за обслужване 
на машини

Мостова (трап) система.

Стационарна работна платформа.

Работни и сервизни платформи05

Работните и сервизни платформи на ZARGES 

могат да бъдат адаптирани за всякаква 

конфигурация, със закрепване към пода чрез 

скоби или директно към съоръженията.

Могат да бъдат комбинирани със стълби за 

достъп за оформяне на стационарни или 

мобилни платформи с цел максимално 

адаптиране към изискванията на клиента.

Здравата алуминиева конструкция понася 

натоварване до 500 kg/m².
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Окачена за тавана работна платформа с капаци за обслужване с газови 
амортисьори.

Подвижна сервизна платформа с регулируема височина, може да бъде 
разглобена и преместена, с достъп чрез вертикални и наклонени стълби, с 
адаптиране към контура на оборудването чрез плъзгащи се площадки.

Мостова (трап) конструкция, здраво закрепена към машина. Работна и сервизна платформа като тестов стенд.

Работна и обслужваща  
платформа на тестов стенд.
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Работна платформа като площадка за пълнене.

Обединена работна и обслужваща платформа.

Обслужваща платформа със защита 
срещу падане, присъединена директно 
към машината.

Обслужваща платформа на помпена станция.

Твърдо закрепена работна платформа.

Работни и сервизни платформи05

Работните и сервизните платформи на ZARGES с 

периферни перила и парапети, както и предпазните 

съоръжения около машините и оборудването, 

гарантират най-висока безопасност по време на 

работа. Различните конструкции шасита осигуряват 

лесно преместване.

Ние доставяме платформи, които  се разглобяват 

бързо и лесно, имат различна широчина, могат да 

бъдат снабдени със сгъващи се или с ножично-

повдигащи се рампи, с регулируема или фиксирана 

височина.
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Релсова работна платформа в комбинация със скеле, разглобяема. Мобилна работна платформа със сгъващи се секции.

Мобилна работна платформа със сгъваща се секция и с кран.

Мобилна сервизна платформа 
с електрическо регулиране на 
височината.

Работна платформа-клетка със сгъващи се парапети и вътрешна стълба за 
достъп.
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Окачени телескопични  съоръжения за предпазване от падане.

Предпазване от падане от двете страни и от предната страна на работна 
платформа.

Парапети и системи за 
предпазване от падане  
на тестов стенд.

Подвижни съоръжения за предпазване от падане с увеличена височина.

Фиксирани периферни съоръжения за защита от падане.

Защита от падане и парапети06

Различните парапети и съоръжения за 

защита от падане осигуряват висока степен 

на безопасност и гъвкавост съобразно 

изискванията на клиентите: 

 � Бързо монтиращи се парапети.

 � Клетки с регулируема височина на парапетите.

 � Конзолни клетки с парапети.

 � Сменяеми и регулиращи се клетки с парапети.

 �  Устройства за окачване или такива с висока 
степен на защита срещу падане. 
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Конзолна надлъжно-подвижна клетка с парапети, част от мостова 
конструкция.

Защитно съоръжение срещу падане над машина на тестов стенд.

Подвижна клетка с парапети.

Клетка с парапети, 
с регулируема 
височина.

Клетка с парапети с регулируема височина.
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Конзолна конструкция за пълнене и обслужване. Стълба за цистерни с правоъгълна клетка с парапети, регулируема по 
височина.

Стълба за цистерни с овална клетка с парапети, регулируема по височина.

Стълби за цистерни 
с регулируема височина.

Стълба за цистерни.

Стълби за цистерни07

Стълбите за цистерни на ZARGES осигуряват 

безопасен достъп за пълнене, сервизиране 

или почистване на цистерните и станциите за 

зареждане с гориво. Здравата им конструкция 

и разнообразните предпазни парапети 

осигуряват постоянно най-висока степен на 

сигурност при работа.
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Подемници и модули за достъп 08

Базираните на стълби системи за вертикален транспорт на 

ZARGES, отговарящи на Machinery Directive 2006, са удобно 

решение за превозване на хора или материали.

Нашият сервизен подемник TBA 6000-5 осигурява удобен 

достъп на височина до 120 m.

Мобилните платформи на ZARGES с ръчно 

или с електрическо задвижване осигуряват 

бърз и безопасен достъп до вашите машини и 

съоръжения. 

Там, където не е възможно ползване на 

работна платформа или тя не е подходящо 

решение, нашите подемници са в състояние 

да транспортират сервизния персонал 

до необходимата зона за обслужване на 

машината.
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Достатъчно голяма здрава тава за 
инструменти и материали.

Сгъва се до компактни размери. Регулиране на височината.

Може да бъде преместена без 
сгъване.

Сгъваема благодарение на 
заключващите се диагонали.

С компактни размери в сгънато 
положение.

Шаси с регулируеми опори за 
нивелиране.

Регулиране на височината на 
платформата.

ZARGES ZAP работните платформи осигуряват най-високо ниво на сигурност при продължителна обслужваща 
и сервизна  работа, при работа над главата, при манипулации с обемисти, неудобни и тежки предмети. 
Съответстват на всички EU директиви за безопасна работа на височина.

ZAP работни платформи09

ZAP телескопична плаформа-стълба.

ZAP работна платформа

Вижте 
видеото:

Съвет на ZARGES

Вижте 
видеото:

Съвет на ZARGES
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Гъвкава благодарение на 3 различни височини на работната площадка само с една платформа. Сгъваемата рамка и завъртащата 
се стълба осигуряват компактни 
размери и лесен транспорт и 
съхранение.

Централна спирачка, заключвана 
чрез педал.

Централна спирачка, освобождавана 
чрез повдигане на продукта.

Комфортен достъп благодарение на 
стъпалата с широчина 200 mm.

Сгъваща се стълба при 
транспортиране.

 �  Сгъваща се стълба с 200 
mm стъпала за комфортно и 
безопасно качване.

 �  Може да бъде много 
бързо и лесно преместена 
благодарение на 4 въртящи 
се колела на стълбата и 
2 фиксирани колела на 
поддържащата секция.

 �  Мигновена готовност за 
работа благодарение на 
централната спирачка, 
разположена на стъпалата.

 �  Лесно минава през вратите – 
дори разгъната.

 �  Голяма работна площ на 
платформата - 1800 x 600 
mm.

 �  Тествана съгласно BGR 
173 – пълно натоварване на 
платформата 200 kg/m2.

ZAP сгъваема платформа
Вижте 

видеото:

Съвет на ZARGES
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Мобилни скелета, свързани едно с друго.

Кръгло скеле с гъвкави ъглови елементи.

В допълнение на стандартните скелета ZARGES предлага и индивидуални решения съобразно изискванията на 
клиентите. Например работна платформа от 2 стандартни скелета, свързани с допълнителен мост. Възможно е 
също обединяване на скелета едно с друго или свързване на кръгло скеле и стандартно скеле с гъвкави крайни 
елементи.

Работна височина  
от 5.40 m до 8.20 m.

3 дължини на мостовата конструкция: 
1.80 m; 2.50 m или 3.00 m.

Можете да намерите повече  
информация в основния  
каталог и на:

Съвет на ZARGES

Мобилни скелета10

Предимството на мобилните скелета е възможостта те 
да бъдат разглобени на основните си части бързо и без 
инструменти, както и лесното съхранение, не изискващо 
много място.

Чрез серията Z 600 ZARGES предлага широка гама 
стандартни мобилни скелета с 3 различни дължини 
на платформата (1.80 m; 2.50 m; 3.00 m) и 2 широчини 
(единична и двойна платформа), с работна височина до 14 m 
– максимално разрешената съгласно EN 1004.

Новата Z 600 S-PLUS серия мобилни скелета с авангардна 
конструкция на парапетите предлага изключителна 
сигурност при сглобяване и разглобяване на скелето – 

парапетите се монтират преди поставяне на поредната 
платформа.
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Всички размери се предлагат и 
във сертифициран вариант за 
транспорт на опасни товари.

Съвет на ZARGES

BAM 8311 ZARGES
4 B / X102 / S / 14 / D22

60
7

Примерно приложение: K 424 XC с 
вложка от дунапрен за безопасен 
транспорт на чувствителни 
измервателни уреди.

Транспорт на чувствително оборудване, спешно изискана чуждестранна помощ или пренасяне на опасни 
товари: класическите K 470 на ZARGES осигуряват перфектна защита за всичко, което искате да вземете с 
вас – дори при екстремни условия. Широката гама от аксесоари осигурява оптимално опаковане за всякакви 
приложения.

Интегрираните в здравата алуминиева рамка колела осигуряват на K 424 XC 
оптимална мобилност. Висока товароносимост въпреки малката собствена 
маса – легендарното качество на ZARGES говори само за себе си.

Комфортните подпружинени дръжки осигуряват ергономично пренасяне, а 
големите допълнителни колела могат да бъдат монтирани при необходимост 
от голям клиренс при движение по неравен терен. Гамата вътрешни аксесоари 
предлага практически всякакви индивидуални решения за защита на 
съдържанието на кутията.

Можете да намерите  
повече информация  
в основния каталог и на:

Съвет на ZARGES

Можете да намерите  
повече информация  
в основния каталог и на:

Съвет на ZARGES

ZARGES K 470

ZARGES K 424 XC

Алуминиеви кутии 11
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Примери на нашето обслужване и качество:

 �  Произведена чрез пресова заварка конструкция.

 � Водоусточив 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.

Контейнери за голямогабаритно оборудване. Стифиращи се контейнери.

Кутии K 470 със специални размери. Специални контейнери под налягане, с климатична система.

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 контейнери12
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Моля попълнете чек листа с вашите изисквания, за да можем да изготвим предложение.

Кратко описание на предназначението: Q Вътрешна употреба Q Вътрешна употреба, съхранение/паркиране навън 

Q Външна употреба

Доставка по заявка: 

Моля опишете най-общо ситуацията и желаното решение: Q Алтернатива: Моля вижте приложените скици и снимки

Клиент:

Фирма:

Лице за контакт/отдел:

Улица:

Пощенски код/Град:

Телефон:

E-Mail:

Размери:

Размери на платформата :   mm 
(дължина/широчина)

Конзолна част на платформата:  Q Да  
(Моля отбележете на скицата, включително размери)

Адаптиране към контура на изделието: Q Да 
(Моля отбележете на скицата, включително размери)

Амортисьор на платформата:  Q Да 
(Моля определете мястото на скицата) 



Сервиз и информация 13
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Вертикална височина на платформата, фиксирана:     mm 
(Вертикален размер от пода до горния ръб на платформата)

Вертикална височина на платформата, регулируема: 

От  mm до  mm

Чиста височина (ако е необходимо):   mm  
(Зона без коси подпори от земята до долния ръб на платформата)
Clear width of platform (if necessary):  mm 
(Struts clear area in relation to platform width)

Тип регулиране на височината (само при регулируема височина): 
Q Ръчно/С мотокар Q Механично с лебедка 
Q Механично със зъбна рейка  Q Хидравлично 
Q Електрическо Q Друго: 

Стълби за достъп:
Широчина на стъпалата (полезна площ):  
Q 600 mm Q 800 mm Q 1.000 mm Q Друга:    mm 

Наклон на стълбата:  Q 45° Q 60° Q други   ° 

ИЛИ максимална дължина от край до край:     mm 
(in case of space restriction) 

Стълба за достъп:
Q Достъп чрез стълба от стандартнатаZARGES програма  

Q Други: 

Покритие на стъпалата и платформата:
R = Клас на плъзгане съгласно DIN 51 113

Алуминиево:   Q назъбен алуминий (R9) Q  шахматнашарка (R10)  
– само за платформата

Отворена решетка: Q Алуминиева (R13) Q Стоманена (R12)

Перфорирано метално  
покритие:  Q Алуминиева (R13) Q Стоманена  (R13)

Дървено  
покритие:  Q Ламинирано дърво – само за платформата 

Защита от падане/Парапети:
Парапети на платформата:  Q Твърдо монтирани 

Q Подвижни  
Q Други, съгласно скицата

Ако не всички парапети трябва да бъдат от един вид, моля отбележете на скицата. 

Перила на стълбата: Q Твърдо монтирани Q Подвижни  
Бариера: Q : Въртяща се вратичка Q Преграда 

Натоварване:
Натоварване на стъпало:  Q 150 kg Q Други   kg

Необходимо натоварване на платформата/цялата конструкция:
Q 300 kg пълно натоварване(2 човека) 
Q 150 kg пълно натоварване, например надвес (1 човек) 

Q Други: 

Шаси за мобилни продукти: 
Q Стандартно шаси 
Q  Тясно шаси с баластни тежести – максимална широчина на шасито:    mm
Q Централно предно шаси с 2 опори 
Q Централно предно и задно шаси с 4 опори 
Q Стандартно шаси с телескопична преграда + оси 

Стандартнаверсия с 2 въртящи се и 2 фиксирани колела с диаметър 150 mm

Електрическо заземяване: Q Да

Инсталации:
Q Напрежение Забележки:  

Q Сгъстен въздух   Забележки:  

Q ВодаЗабележки: Забележки:  

Q ОсветлениеЗабележки: Забележки: 

Корозионна защита (съгласно EN ISO 12 944): 
Стандарт: Category C2 – слабо замърсена атмосфера, сух климат

Q  Category C3 – градска и промишлена атмосфера с умерено 
съдържание на SO2 или умерен климат

Q  Categoy C4 – промишлена атмосфера и крайбрежна атмосфера с 
умерено съдържание на сол

Стандарти/Документация: 
Стандартна версия:
Стъпала/Парапети съгласно DIN EN ISO 14 122  
Стабилност на мобилните продукти съгласно DIN EN 131-7/DIN EN 1004

Допълнителни стандарти:
Q  EN 1090 в EXC 2 – за фиксиран монтаж на сгради

Q Други:  

Език на документацията / Инструкции за сглобяване и ползване:

Q Немски Q Английски Q Други: 

Сглобяване:
Стандартно: 
Доставка на предварително сглобени компоненти като парапети, 
платформи, конструкция на стълбата 
Q  Изисква се сглобяване на място от екип на ZARGES



Свържете се свашия локален ZARGES дистрибутор насайта www.zarges.com и изпратете попълнения чек лист.
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ZARGES предлага перфектни решения за железопътни влакове и самолети:

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

Специални решения за железопътни влакове и автобуси

Специални решения за авиацията
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www.zarges.com
Повече информация е достъпна на сайтовете www.zarges.bg и

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

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. 

ZARGES –
Достъп. 
Опаковане. 
Транспортиране. 
Специални 
конструкции.

Специални решения
за промишлеността и заводите

Kulonleges megoldasok - ipari BG.indd   32 2015.12.21.   7:50:36


