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ЕДИНИЧНИ СТЪЛБИ

EUROSTAR единични стълби

Леки и стабилни

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за отлична стабилност.

 ˰ Удобни релефни стъпала за безопасна работа.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на профилите.

 ˰ Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Външна широчина на стълбата: 420 mm.

Обща дължина  m 1,97 2,55 3,12 3,68 4,24

Работна височина m 3,22 3,74 4,28 4,80 5,33

Брой стъпала 7 9 11 13 15

Маса  kg 3,0 3,8 5,0 6,2 7,6

Кат. № 49107 49109 49111 49113 49115

Z 200 Z200 единични стълби със здрави стъпала  
с триъгълно сечение

Комфортни единични стълби

 ˰ Здрави стъпала от екструдирани алуминиеви профили с триъгълно сечение.

 ˰ Специална конструкция на стъпалата за удобно хоризонтално положение  
при работа.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в профилите.

 ˰ Здраво ZARGES челно съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Външна широчина на стълбата: 350 mm.

Обща дължина m 2,13 2,69 3,25 3,82 4,38 4,65 5,20 5,75

Работна височина  m 3,00 3,50 4,05 4,60 5,15 5,45 5,95 6,50

Брой стъпала 7 9 11 13 15 16 18 20

Височина на профила  mm 58 58 58 73 73 73 73 73

Маса  kg 3,8 4,8 6,3 7,4 8,7 9,3 10,4 11,5

Кат. № 44807 44809 44811 44813 44815 44816 44818 44819
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Z 200

EUROSTAR 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.

 ˰ Стъпала и странични профили от екструдиран алуминий за максимална 
стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на профилите.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Надеждна фиксация при разгънато положение с помощта на автоматични 
пружинни палци.

 ˰ Външна широчина на долната секция: 420 mm.

Обща дължина, разгъната  m 3,11 3,95 5,37 6,21 7,34

Обща дължина, сгъната  m 2,00 2,56 3,12 3,68 4,24

Работна височина, разгъната  m 4,27 5,06 6,39 7,77 8,23

Работна височина, сгъната m 3,22 3,75 4,28 4,80 5,33

Брой стъпала 2 × 7 2 × 9 2 × 11 2 × 13 2 × 15

Маса  kg 6,2 8,2 10,8 15,3 17,9

Кат. № 49227 49229 49231 49233 49235

Z200 изтеглящи се стълби, 2 секции

Частично приложими за работа на голяма височина

 ˰ Лесно и точно регулиране на височината стъпало по стъпало, през 280 mm.

 ˰ Практични – секциите се използват и като 2 отделни стълби.

 ˰ Здрави стъпала от екструдирани алуминиеви профили с триъгълно сечение - 
осигуряват удобно положение на ходилата.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на профилите.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Заключващи направляващи детайли от екструдиран алуминий.

 ˰ Външна широчина на долната секция: 420 mm.

ИЗТЕГЛЯЩИ СЕ СТЪЛБИ

Обща дължина, разгъната  m 3,80 4,90 6,05 7,15 8,00 9,15

Обща дължина, сгъната  m 2,41 2,93 3,49 4,05 4,66 5,22

Работна височина m 4,60 5,65 6,80 7,85 8,70 9,80

Брой стъпала 2 × 8 2 × 10 2 × 12 2 × 14 2 × 16 2 × 18

Припокриване на стъпалата 2 3 2 3 3 4

Височина на страничния профил  mm 58 58 73 73 84 98

Маса  kg 9,3 11,3 14,6 16,8 20,5 22,9

Кат. № 44834 44820 44822 44824 44826 44828



Z 200 Z200 двустранни стълби  
с триъгълни стъпала

Стълби за интензивна работа

 ˰ Стабилни триъгълни стъпала от екструдиран 
алуминий, винаги хоризонтални в работно 
положение.

 ˰ Голяма устойчивост благодарение на широките 
стабилизиращи греди.

 ˰ Специална конструкция стъпала с голяма 
повърхност.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за 
максимална стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 
двукомпонентна пластмаса.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен 
профил“.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи 
примки срещу разтваряне.

Обща дължина  m 2,10 2,65 2,95

Работна височина m 3,30 3,85 4,10

Вертикална височина m 2,02 2,56 2,85

Широчина на основата m 0,70 0,70 0,70

Брой стъпала 2 × 7 2 × 9 2 × 10

Височина на страничния профил  mm 58 58 58

Маса  kg 7,4 9,7 9,9

Кат. № 44847 44849 44850

Z 200 Z200 двустранни стълби със занитени 
стъпала, анодирани

Двустранни стълби, анодирани

 ˰ Странични профили от анодиран алуминий.

 ˰ Релефна повърхност на стъпалата.

 ˰ Закрепване на стъпалата към профилите чрез 
пластмасови опори.

 ˰ Надеждни противоплъзгащи капачки.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи 
примки срещу разтваряне.

 ˰ Стъпала от екструдиран алуминий.

Вертикална височина  m 0,66 0,87 1,09 1,30 1,52

Работна височина m 2,20 2,45 2,65 2,85 3,10

Широчина на основата m 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52

Брой стъпала 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7

Маса kg 3,0 3,8 4,8 5,8 6,8

Кат. № 44203 44204 44205 44206 44207

ДВУСТРАННИ СТЪЛБИ
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Z 200Z 200

ЕДНОСТРАННИ СТЪЛБИ

Z200 едностранни стълби със занитени 
стъпала, анодирани

Едностранни стълби с практична  
тава за инструменти

 ˰ Странични профили от анодиран алуминий.

 ˰ Широка платформа с релефна противоплъзгаща 
повърхност.

 ˰ Практична тава за инструменти и малки предмети.

 ˰ Предпазен парапет от екструдиран алиминий.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи 
примки срещу разтваряне.

Височина на  
платформата m 0,59 0,81 1,03 1,24 1,47 1,70

Работна височина m 2,60 2,80 3,00 3,25 3,50 3,70

Широчина на основата m 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53

Брой на стъпалата, 
включително платформата 3 4 5 6 7 8

Маса kg 3,0 3,6 4,2 4,9 5,7 7,1

Кат. № 44153 44154 44155 44156 44157 44158

Z200 едностранни стълба, с платформа 
с бордове

Практични стълби

 ˰ Само 84 mm височина в сгънато 
състояние.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен 
профил“.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за 
максимална стабилност.

 ˰ Широка платформа с релефна противоплъзгаща 
повърхност.

 ˰ Широки 80 mm стъпала, ZARGES технология за 
безопасно и комфортно стоене.

 ˰ Практична тава за инструменти и малки предмети.

 ˰ Противоплъзгащи капачки.

Височина на  
платформата m 0,56 0,78 0,99 1,20 1,42 1,63

Работна височина m 2,55 2,80 3,00 3,20 3,40 3,65

Широчина на основата m 0,50 0,53 0,55 0,57 0,60 0,62

Брой на стъпалата, 
включително платформата 3 4 5 6 7 8

Маса kg 3,7 4,4 5,1 5,9 6,6 7,4

Кат. № 44163 44164 44165 44166 44167 44168
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Брой стъпала 3 4 5 6 7 8

Работна височина m 2,57 2,77 2,98 3,19 3,40 3,62

Вертикална височина  m 0,57 0,77 0,98 1,19 1,40 1,62

Маса kg 2,8 3,6 5,6 6,8 8,0 9,7

Кат. № 49023 49024 49025 49026 49027 49028

Брой стъпала 3 4 5 6 7 8

Работна височина m 2,47 2,67 2,88 3,09 3,30 3,52

Вертикална височина  m 0,47 0,67 0,88 1,09 1,30 1,52

Маса kg 2,8 3,5 4,3 5,2 6,6 7,5

Кат. № 49053 49054 49055 49056 49057 49058

КЛАСИЧЕСКИ ЕДНОСТРАННИ ДОМАКИНСКИ СТЪЛБИ 

Надеждни и удобни стълби за ежедневна употреба

 ˰ Странични профили с овална форма от екструдиран 
алуминий.

 ˰ Платформа с релефна повърхност от корозионно 
устойчива стомана.

 ˰ Патентована технология за занитване на стъпалата.

 ˰ 600 mm парапети против падане.

 ˰ Противоплъзгащи капачки и накрайници, 
закрепени с винтове.

 ˰ За домашни условия.

 ˰ Максимално натоварване 150 kg.

 ˰ Широки 80 mm стъпала.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи 
примки срещу разтваряне.

Леки и стабилни домакински стълби

 ˰ Странични профили с овална форма от екструдиран 
алуминий.

 ˰ Платформа с релефна повърхност от корозионно 
устойчива стомана.

 ˰ Патентована технология за занитване на стъпалата.

 ˰ 600 mm парапети против падане.

 ˰ Противоплъзгащи капачки и накрайници, 
закрепени с винтове.

 ˰ За домашни условия.

 ˰ Максимално натоварване 120 kg.

Домакински стълби ALTIMAT Домакински стълби ALU ECO Plus
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТЪЛБИ
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Z 200 Z200 многофункционални стълби с 
триъгълни стъпала, 2 секции 

Гъвкавото решение

 ˰ Една стълба с възможност за ползване като 
изтегляща се или като двустранна.
 ˰ Висока стабилност благодарение на широките 
стабилизиращи греди.
 ˰ Стъпала от екструдиран алуминий.
 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за 
максимална стабилност.
 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 
2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в 
краищата на профилите.
 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен 
профил“.
 ˰ Надеждна фиксация при разгънато положение с 
помощта на автоматични пружинни палци.
 ˰ Външна широчина: 420 mm. 

Обща дължина, разгъната m 4,94 6,06 6,90

Обща дължина, сгъната m 2,98 3,54 4,10
Вертикална височина,  
двустранна  m 2,81 3,33 3,86

Работна височина максимална m 5,70 6,80 7,60

Брой стъпала 2 × 10 2 × 12 2 × 14
Височина на страничния  
профил mm 58 68 73

Широчина на  
стабилизиращата греда mm 0,90 0,90 0,90

Маса kg 12,2 15,2 18,1

Кат. № 44870 44872 44874

Z200 многофункционални стълби с 
триъгълни стъпала, 2 секции

Гъвкавото решение

 ˰ Една стълба с възможност за ползване като 
изтегляща се или като двустранна.
 ˰ Висока стабилност благодарение на широките 
стабилизиращи греди.
 ˰ Стъпала от екструдиран алуминий.
 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за 
максимална стабилност.
 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 
2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в 
краищата на профилите.
 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен 
профил“.
 ˰ Надеждна фиксация при разгънато положение с 
помощта на автоматични пружинни палци.
 ˰ Външна широчина: 420 mm.

Обща дължина, разгъната m 3,11 3,95 5,35 6,19 7,31

Обща дължина, сгъната m 2,00 2,56 3,12 3,68 4,24
Вертикална височина,  
двустранна  m 1,87 2,40 2,92 3,45 3,98

Работна височина,  
изтегляща     m 4,45 5,29 6,69 7,53 8,65

Работна височина,  
двустранна                  m 3,21 3,74 4,27 4,79 5,92

Брой стъпала 2 × 7 2 × 9 2 × 11 2 × 13 2 × 15

Маса kg 6,4 8,5 11,4 15,8 18,0

Кат. № 49207 49209 49211 49213 49215



МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТЪЛБИ
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Z 200 Z200 многофункционални стълби с триъгълни стъпала, 
3 секции

Обща дължина, разгъната   m 4,40 5,25 6,10 6,65 7,20 8,30 8,90 9,45
Обща дължина, 2-секционна единична или 
двустранна, разширена с издигната 3-та секция  m 3,25 3,85 4,40 4,65 5,25 5,80 6,35 6,65

Обща дължина, сгъната   m 2,14 2,42 2,70 2,98 3,26 3,54 3,80 4,10
Работна височина,  
3-секционна единична  m 5,20 6,00 6,85 7,35 7,90 9,00 9,55 10,05

Брой стъпала 3 × 7 3 × 8 3 × 9 3 × 10 3 × 11 3 × 12 3 × 13 3 × 14
Припокриване на стъпалата 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/3 5/4
Височина на страничния профил mm 58 68 73 73 85 98 98 98
Широчина на стабилизиращата греда m 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20
Маса kg 13,7 16,2 17,9 20,4 22,2 25,8 27,6 31,4
Кат. № 44837 44838 44839 44840 44841 44842 44843 44844

Една стълба – пет функции!

 ˰ Стабилни триъгълни стъпала от екструдиран алуминий, винаги в хоризонтално 
положение при работа.

 ˰ Специална конструкция на стъпалата за осигуряване на голяма площ за 
стъпване.

 ˰ Профили от екструдиран алуминий за максимална стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 2-компонентна пластмаса, 
здраво монтирани в краищата на профилите.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки срещу разтваряне.

Многофункционални стълби EUROSTAR, 3 секции

Една стълба – пет 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.

 ˰ Долна секция със стабилизираща греда срещу наклоняване.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

 ˰ Здрави перлонови ремъци с пришити закрепващи примки предотвратяват 
разтваряне.

Обща дължина, разгъната m 3,12 3,96 5,08 5,92 6,48 6,76
Обща дължина, 2-секционна единична или 
двустранна, разширена с 3-та издигната секция m 2,14 2,66 3,46 3,99 4,51 4,78

Обща дължина, сгъната m 1,71 1,99 2,28 2,56 2,84 3,12
Работна височина,   
3-секционна единична m 4,25 5,07 6,12 6,91 7,43 7,70

Работна височина, 2-секционна единична или 
двустранна, разширена с 3-та издигната секция m 3,48 4,01 4,80 5,33 5,86 6,12

Работна височина, 2-секционна m 2,95 3,22 3,50 3,75 4,01 4,28
Брой стъпала 3 × 6 3 × 7 3 × 8 3 × 9 3 × 10 3 × 11
Маса  kg 9,9 10,4 13,3 15,2 18,1 18,9
Кат. № 49306 49307 49308 49309 49310 49311



Z 200

Обща дължина, единична или двойна m 3,35 / 1,65

Обща дължина като платформа m 0,90

Обща дължина, сгъната mm 730 × 950 × 270

Работна височина, максимална m 4,25

Брой стъпала 4 × 3

Височина на страничния профил mm 59

Маса  kg 12,0

Кат. № 44883

Поцинковани стоманени стъпала
Описание Кат. №
Ламаринени стоманени стъпала за модел 4x3 44887

Аксесоари

Универсална

 ˰ Ползване като единична, двустранна или 
като платформа.

 ˰ Лесна за транспортиране: сгъната се 
събира в багажника на автомобил.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-
страничен профил“.

 ˰ Базов комплект, включващ дръжки за 
пренасяне.

Обща дължина, единична или двустранна m 2,82 / 1,65

Височина на платформата, като работен мост, минимална /максимална m 0,48 / 1,00

Размер на платформата mm 1500 × 400

Работна височина, единична или двустранна m 4,00 / 2,99

Работна височина, като работен мост m 3,00

Брой стъпала 2 × 6

Маса  kg 12,0

Кат. № 48300

За многофункционална употреба

 ˰ Ползване като работна платформа, двустранна или единична 
стълба.

 ˰ За комфортна работа на малки височини.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за максимална 
стабилност.

 ˰ Здраво ZARGES съединение „стъпало-страничен профил“.

EUROSTAR стълба-скеле

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СТЪЛБА

Многофункционална стълба, 4 секции
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Z 200

ИЗТЕГЛЯЩИ СЕ С ВЪЖЕ СТЪЛБИ 

Окачваща седалка
За удобна, продължителна и безопасна 
работа. За стълби с разстояние 
между стъпалата 280 mm. Размери на 
платформата 350 x 270 mm.  

Кат. № 40900

Удължител за страничен профил 
Монтиране към страничната стойка, 
компенсира денивелация при неравни 
повърхности, стълбища,... .
Плавно регулиране на височината до 
375 mm.
Височина на страничния 
профил   mm 48 / 50 62 68

Кат. № 40911 40912 40913

Удължител за стабилизираща греда 
За дължина на гредата над 900 mm. 
Плавно регулиране на височината до 
375 mm. Лесен монтаж. 

Кат. № 40925

АКСЕСОАРИ ЗА СТЪЛБИ

Z200 изтеглящи се с въже стълби,  
2 секции

Идеален партньор за работа на големи височини

 ˰ Изключително лесно и удобно регулиране на 
височината стъпало по стъпало, чрез въже и ролка.

 ˰ Специална конструкция на стъпалата с голяма 
площ за стъпване.

 ˰ Фиксация на избраната височина на стълбата чрез 
автоматични пружинни куки.

 ˰ Странични профили от екструдиран алуминий за 
максимална стабилност.

 ˰ Надеждни сменяеми противоплъзгащи капачки от 
2-компонентна пластмаса, здраво монтирани в 
краищата на профилите.

 ˰ Външна широчина на долната секция: 420 mm.

Обща дължина, разгъната    m 7,63 8,48

Обща дължина, сгъната m 4,50 5,06

Работна височина m 8,30 9,15

Брой стъпала 2 × 16 2 × 18

Припокриване на стъпалата 5 6

Височина на страничния профил mm 73 85

Маса kg 22,6 25,0

Кат. № 44856 44858

Тава за инструменти
Практична пластмасова тава 
за инструменти. Закачва се на 
стъпалата на стълбата.

Кат. № 40920

Стабилизираща напречна греда – 
предишни модели
Увеличава устойчивостта. Дължина 1000 
mm. За размери на страничния профил 
42-98 mm x 25 mm. Възможен монтаж 
на конични стълби. НЕ Е резервна част 
за стълби, стандартно оборудвани със 
стабилизиращи греди.

Кат. № 40251

Шипове за почва
Стоманени шипове с опорни планки, 
за странични профили с размери  
50-114 mm x 25 mm.
Комплект от 2 броя.

Кат. № 40939

Височина на страничния 
профил   mm 58 73 85

Кат. № 40914 40915 40916
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АЛУМИНИЕВ РАЗГЪВАЕМ ПОД

Осигурява практично и удобно работно място при 
продължителна работа.
Допустима максимална работна височина: 3 m.

АДАПТЕР ЗА СТЪЛБА

Адаптер за единични, изтеглящи се или изтеглящи се с 
въже стълби при работа върху неравен терен, осигурява 
постоянно изравняване.

11

Разгънато положение      m 3,50

Сгънато положение           m 2,00

Широчина                          m 0,29

Маса kg 18,0

Кат. № 42302

Алуминиев разгъваем под 
Може да се разгъне от 2.00 до 3.50 m. Може да се 
използва на височина до 1 m.

Подпори
Всички 4 опори се регулират от 60 до 90 cm. Поддържаща 
структура с широчина 80 cm, странично осигурена срещу 
подхлъзване.

Материал дърво /метал

Товароносимост kg 150,0

Маса    kg 6,0

Кат. № 42132

Височина на страничния профил mm 98

Външна широчина на стълбата, от /до mm 300 – 500

Външна широчина mm 680

Маса kg 5,0

Кат. № 41919

Стълбата, показана на снимката, НЕ Е в комплект с адаптера.



Z 300 Z300 подвижни скелета

A  
Mодул

A + B  
Mодул

A + B + C  
Mодул

A + B + C + D  
Mодул

A + B + C + D + E  
Mодул 

Работна височина* m 2,95 4,85 6,85 8,85 11,85

Обща височина* m 1,80 3,95 5,95 7,95 10,95

Височина на платформата* m 0,80 2,85 4,85 6,85 9,85

Маса kg 27,1 79,6 114,3 156,1 197,7

Кат. № 44500 44540 44541 44542 44543

*С опорни плочи, сглобени с колела № 44454 = +24 cm – 33 cm, с колела № 44453 = +15cm (допълнително заплащане). Балансиращите тежести НЕ са включени в 
базовия комплект.

Модулни скелета за всеки
 ˰ Лека и стабилна метална конструкция от сглобяеми 
компоненти.
 ˰ Лесни за разглобяване благодарение на модулната 
конструкция.
 ˰ Сглобяване и разглобяване без инструменти.
 ˰ Практични тръбни връзки и бързо заключващи се механизми.
 ˰ Водоустойчиви и удобни платформи с капаци за преминаване.
 ˰ С поставени опорни плочи на колелата или вертикалните 
рамки.
 ˰ Широчина: 0.70 m; дължина 2.00 m.
 ˰ Работна височина от 2.95 m до 11.85 m, може да бъде 
разширена с модули B, C, D и F.
 ˰ Скелета категория 3 съгласно DIN EN 1004 (натоварване до  
200 kg/m2).
 ˰ Комплектуване на високите скелета (8.65 и 11.85 m) с 
допълнителни завъртащи се стабилизатори.
 ˰ Опция за въртящи се колела с регулируема височина срещу 
допълнително заплащане.
 ˰ Пригодени за постоянно преместване – от позиция до 
стенакъм свободно стояща позиция.

Z300 ПОДВИЖНИ СКЕЛЕТА

A Mодул B Mодул C Mодул D Mодул E Mодул

Маса                        kg 27,1 52,5 34,7 41,8 41,6

Кат. № 44500 44501 44502 44503 44504

Комбинации скелета

Кат. № за поръчка на подвижни скелета

        2,95 m       4,85 m      6,85 m       8,85 m 11,85 m

Телескопична основа на 
стабилизатора

Заварена връзкаФиксираща кука
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Z 200 Z200 подвижни скелета

Надстрояват се до работна височина 8,85 m!

 ˰ Лека и стабилна метална конструкция от сглобяеми компоненти.
 ˰ Лесни за разглобяване благодарение на модулната 
конструкция.
 ˰ Сглобяване и разглобяване без инструменти.
 ˰ Практични тръбни връзки и бързо заключващи се механизми.
 ˰ Водоустойчиви и удобни платформи с капаци за преминаване.
 ˰ С поставени опорни плочи на колелата или вертикалните рамки.
 ˰ Широчина: 0.70 m; дължина 1.50 m.
 ˰ Работна височина от 2.95 m до 8.85 m.
 ˰ Скелета категория 3 съгласно DIN EN 1004 (максимално 
натоварване 200 kg/m2).
 ˰ Комплектуване на високите скелета (8.65 m) с допълнителни 
завъртащи се стабилизатори.
 ˰ Опция за въртящи се колела с регулируема височина срещу 
допълнително заплащане.
 ˰ Пригодени за постоянно преместване – от позиция до стена към 
свободно стояща позиция.
 ˰ Междинни височини 3.55, 5.55 и 7.55 m чрез внимателно 
подбрани компоненти.

Z200 ПОДВИЖНИ СКЕЛЕТА

Комбинации скелета A Mодул A + B Mодул A + B + C Mодул A + B + C + D Mодул

Работна височина* m 2,95 4,85 6,85 8,85

Обща височина* m 1,80 3,95 5,95 7,95

Височина на платформата* m 0,95 2,85 4,85 6,85

Маса  kg 23,1 83,1 111,2 152,2

Кат. № 48400 48540 48541 48542

* С опорни плочи, сглобени с колела № 44454 = + 22 cm – 33 cm, с колела № 44453 = +16 cm (допълнително заплащане). Балансиращите тежести НЕ са включени в базовия комплект.

A Mодул B Mодул C Mодул D Mодул

Маса kg 23,1 60,0 28,1 41,0

Кат. № 48400 48401 48402 48403

Кат. № за поръчка на подвижни скелета

Комбинации скелета

2,95 m     4,85 m   6,85 m 8,85 m

Телескопична основа на 
стабилизатора

Заварена връзкаФиксираща кука
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Диаметър m 0,22

Маса kg 10,0

Кат. №  44460

Балансираща тежест (диск)
 ˰ Стоманени, боядисани в червено. Монтират се на тръбата 
на напречната греда при работа на голяма височина.

Дължина m 0,70

Маса kg 0,9

Кат. №  44449

Алуминиева тръба-снадка
 ˰ Удължение за тръбата за балансиращи тежести  
(Кат. № 44460). Осигурява 4 броя дискове на тръба. 
Максимален капацитет – 6 балансиращи диска.

Дължина m 2,20

Маса kg 6,8

Кат. №  44455

Триъгълен стабилизатор
 ˰ От 50 mm алуминиева тръба, с въртящи се профили и с 
шарнирна пета за неравна повърхност. 

Широчина  m 0,30

Маса kg 1,0

Кат. №  44456

Стъпало-скоба 
 ˰ От поцинкована стомана, осигуряващо удобно 
стъпало на първата греда, регулируемо, за монтаж на 
ходовата или на напречната греда.

Въртящи се колела, 150 mm диаметър 
 ˰ Въртящо се пластмасово колело, 150 mm диаметър, 
с поцинкована стоманена ос и заключваща се 
спирачка. Монтира се без стойка.

Въртящо се колело с щифт, 125 mm диаметър
 ˰ Въртящо се пластмасово колело, 125 mm диаметър, 
щифт от поцинкована стомана, заключваща се 
спирачка. Монтира се без стойка.

Анкер за закрепване към стена 
 ˰ От поцинкована стомана. За фиксиране към 
зидарията при монтаж по дължината на стена.  
Препоръчителен брой:

Следвайте инструкциите за монтаж и експлоатация!

Брой колела в комплекта 4
Диапазон на регулиране cm 9

Натоварване kg/колело 400

Маса kg 3,8

Кат. №  44454

Брой колела в комплекта 4
Натоварване kg/колело 300

Маса kg 1,5

Кат. №  44453

Височина на платформата, m Брой анкери
От 3,00 до 6,60 2

От 6,60 до 10,50 4

> 10,50 6

Дължина m 1,00

Маса kg 2,3

Кат. №  44461

Списък части  
Z300/Z200 мобилни скелета

Аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА ПОДВИЖНИ СКЕЛЕТА Z300/Z200 

*Подвижните скелета серии Z200 и Z300 са модулни.  
За уточняване на цени и условия на доставка се свържете с техническия отдел.

Z300 Z200

A B C D E A B C D

Списък части Кат. № 44500 44501 44502 44503 44504 Кат. № 48400 48401 48402 48403

Базова рамка, 1,75 m 44400 2 – – – – 44400 2 – – –
Сгъваема рамка 44404 – – – – – 44468 – – – –
Вертикална рамка, 1,00 m 44407 – 2 – – – 44407 – 2 – –
Вертикална рамка, 2,00 m 44405 – 1 2 2 3 44405 – 1 2 2
Ограждаща рамка 44413 – 2 2 – 2 – при Z200 допълнена с 2 хоризонтални греди
Платформа с люк 44436 1 – 1 – 1 44435 1 – 1 –
Краен борд на платформата 44445 – 2 – – – 44445 – 2 – –
Страничен борд на платформата 44441 – 2 – – – 44440 – 2 – –
Диагонална стойка 44421 1 2 3 2 2 44420 1 2 3 2
Хоризонтална стойка 44411 1 1 – – – 44410 1 5 4 –
Греда, 1,65 m/1,50 m* 44451 – 2 – – – 44450 – 2 – –
Стабилизатори 44 455 – – – 4 – 44455 – – – 4
Опорна стойка 44 459 4 – – – – 44459 4 – – –

*Дължината на опорната стойка за модел Z300 е 1.65 m, дължината на опорната стойка за модел Z200 е 1.50 m.
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ZARGES логистични системи 
От професионалисти за 
професионалисти. 
Независимо от вашата дейност: работа надалече, опаковка, 
съхранение, транспортиране, рационално разпределение и защита – 
логистичните системи ZARGES позволяват винаги да се намери най-
доброто решение. Ние предлагаме проверени и практични решения с 
високо качество и надеждност, ценени високо от професионалистите.

Големият асортимент от допълнителни аксесоари задоволява и най-
взискателните заявки, а бързото и безпроблемно снабдяване 
осигурява извършване на планираната работа без закъснение и 
загуба на ценно работно време.
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Специални ъглови профили за сигурно подреждане една върху друга.

Високоякостно надеждно свързване на алуминиевите стени и профили.

Всички занитени връзки са изпълнени с 
пълно занитване.

Еластично защитно уплътнение 
по периферията на капака.

Здрави текстилни ленти за 
фиксиране на капака в 

отворено положение.

Закопчалки от  
алуминий / неръждаема 
стомана, подготвени за 

монтаж на патрон с ключ, 
катинар или пломба.

Здрави рамки на капака, 
ръбовете и дъното, оформени 

от усилени секции, заварени в 
мястото на свързване.

Оребрение по ъглите за 
допълнителна здравина на 

корпуса.

Ергономични 
подпружинени дръжки 
с пластмасово 
покритие.

ZARGES логистично оборудване–
продукти за опаковане, транспортиране и 
съхранение
Качествени продукти от пазарния лидер – това са предимствата 
на ZARGES!
Серията Eurobox е отличен пример за най-важните предимства на дизайна и 
качеството, характерни за продуктите на ZARGES.
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EUROBOX

Универсалната кутия на ZARGES. С интелигентно конструирани системни аксесоари, най-доброто 
решение за опаковка, транспортиране и съхранение.

 ˰ Универсален здрав алуминиев контейнер.
 ˰ Защита от прах и водни пръски благодарение на уплътнението по периферията на капака.
 ˰ Снабдена със здрави ремъци за фиксация на капака в отворено положение.
 ˰ Сигурно подреждане една върху друга благодарение на специалните ъглови профили.
 ˰ Висока степен на устойчивост благодарение на изработените от изцяло заварени алуминиеви 
рамки капак, ъгли и дъно.
 ˰ Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
 ˰ Солидна изработка за продължителна експлоатация и голямо натоварване при ниска собствена 
маса.
 ˰ Комфортни ZARGES закопчалки за ергономично ползване и изключително дълъг жизнен цикъл.
 ˰ Заключване с вграден в закопчалката патрон, оловна пломба или катинар (максимален диаметър на 
куката 6 mm).
 ˰ Преоборудване на закопчалката с пружинен механизъм против произволно отваряне.
 ˰ ZARGES комфортни дръжки за ергономично захващане и натоварване до 50 kg.
 ˰ Висока корозионна устойчивост.

Специални изпълнения
Кат. № 40700 е Снабдена с дръжка на капака.
Кат. № 40709 е Снабдена с 2 дръжки на двете странични стени.
Кат. № 40701 и 40710 е Снабдена с 3 дръжки.

Кат. № Вътрешни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Външни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Обем  
(вместимост) (l)

Маса  
(kg)

40700 350 × 250 × 310 400 × 300 × 340 27 3,0

40701 550 × 350 × 220 600 × 400 × 250 42 4,7

40702 550 × 350 × 310 600 × 400 × 340 60 4,9

40703 550 × 350 × 380 600 × 400 × 410 73 5,2

40704 750 × 350 × 310 800 × 400 × 340 81 6,1

40705 750 × 550 × 380 800 × 600 × 410 157 7,5

40706 750 × 550 × 580 800 × 600 × 610 239 8,9

40709 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 13,0

40710 1150 × 250 × 220 1200 × 300 × 250 63 6,3

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Универсални кутии Eurobox
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EUROBOX

Кутии Eurobox за инструменти

Кат. № Вътрешни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Външни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Обем  
(вместимост) (l)

Маса  
(kg)

40707 550 × 350 × 310 600 × 400 × 340 60 5,5

40708 750 × 350 × 310 800 × 400 × 340 81 6,7

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.

Максимална сигурност и лесно ползване.

 ˰ Универсален здрав алуминиев контейнер.
 ˰ Защита от прах и водни пръски благодарение на уплътнението по периферията на капака.
 ˰ Снабдена със здрави ремъци за фиксация на капака в отворено положение.
 ˰ Сигурно подреждане една върху друга благодарение на специалните ъглови профили.
 ˰ Висока степен на устойчивост благодарение на изработените от изцяло заварени алуминиеви рамки капак, 
ъгли и дъно.
 ˰ Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
 ˰ Солидна изработка за продължителна експлоатация и голямо натоварване при ниска собствена маса.
 ˰ Комфортни ZARGES закопчалки за ергономично ползване и изключително дълъг жизнен цикъл.
 ˰ Заключване с вграден в закопчалката патрон, оловна пломба или катинар (максимален диаметър  
на куката 6 mm)
 ˰ Преоборудване на закопчалката с пружинен механизъм против произволно отваряне.
 ˰ ZARGES комфортни дръжки за ергономично захващане и натоварване до 50 kg.
 ˰ Висока корозионна устойчивост.

Забележка: Пластмасовите вложки и аксесоари не са включени към кутията и трябва да бъдат поръчани допълнително.

Възможни комбинации

Кат. № Пластмасови вложки
40625

Пластмасови вложки
40624

4 × –

40707 2 × 3 ×
– 6 ×

40708
– 4 ×
2 × 1 × Кат. № 40624

Размер: 315 × 170 × 60 mm
Кат. № 40625

Размер: 515 × 155 × 60 mm

Аксесоари:
Описание Кат. №

Пластмасови вложки (315 x 170 x 60) 40624

Пластмасови вложки (515 x 155 x 60) 40625
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Инструменти или прецизни уреди, оборудване за 
монтаж и сервиз, важни работни документи или 
висококачествени компоненти – ZARGES кутията може 
да съхранява буквално всичко.

Безопасно, чисто и защитено.

 ˰ Универсална алуминиева кутия.
 ˰ Самозаключващ се капак.
 ˰ 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; възможно е 
допълнително заключване чрез оловни пломби или 
катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
 ˰ Ергономични подпружинени дръжки за голямо 
натоварване.
 ˰ Реални размери с около 30 mm по-малки от 
вътрешните размери.

Изключително леки алуминиеви кутии за 
транспортиране и съхранение.

 ˰ Плътно прилепващ капак на панти.
 ˰ Здрави връзки и подсилени с алуминий ъгли.
 ˰ Оребряване за допълнителна стабилност.
 ˰ Стягащи закопчалки със защита срещу произволно 
отваряне, заключващи се, с 2 ключа в комплекта.
 ˰ Ергономични подпружинени дръжки за голямо 
натоварване.
 ˰ Предлагат се в 3 различни размера.
 ˰ При съхранение могат да се поставят една в друга за 
пестене на място.

Транспортни кутии 405

Кутии ZARGES

КУТИИ ZARGES / ТРАНСПОРТНИ КУТИИ K405

 Mini-Box XS  

като ръчен багаж!

Кат. № Вътрешни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Външни размери  
(Д × Ш × В, mm) Описание

Обем  
(вместимост)  

(l)

Маса
(kg)

40860 450 × 290 × 180 500 × 340 × 200 Mini-Box XS 24 3,1

40861 550 × 350 × 220 600 × 400 × 240 Mini-Box 42 4,0

40877 550 × 350 × 310 600 × 400 × 330 Mini-Box Plus 60 4,5

40862 750 × 350 × 310 800 × 400 × 330 Midi-Box 81 5,5

40863 850 × 450 × 350 900 × 500 × 370 Maxi-Box 135 6,9

Комплект вложки от пяна Pick ‘n’ Pluck

Аксесоари: Предварително формовани полиуретанови вложки

За 43815, Кат. №: 43845
 ˰ Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 3 листа по 50 mm. Основа 
от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

За 43816, Кат. №: 43846
 ˰ Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 4 листа по 50 mm. Основа 
от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

За 43817, Кат. №: 43847
 ˰ Дебелина на комплекта: два листа по 30 mm всеки и 6 листа по 50 mm. Основа 
от полиуретанов пеноматериал 10 mm; релефна вложка в капака 25 mm.

Кат. № Вътрешни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Външни размери  
(Д × Ш × В, mm)

Обем  
(вместимост) (l)

Маса
(kg)

43815 480 × 350 × 250 490 × 380 × 255 42 2,6

43816 550 × 400 × 300 560 × 430 × 305 66 3,5

43817 670 × 460 × 400 680 × 490 × 405 123 4,8

Описание Кат. №
Комплект вложки от пяна Pick ‘n’ Pluck (за Кат. № 43815) 43845

Комплект вложки от пяна Pick ‘n’ Pluck (за Кат. № 43816) 43846

Комплект вложки от пяна Pick ‘n’ Pluck (за Кат. № 43817) 43847

Забележка: Реални размери с около 30 mm по-малки от вътрешните размери.
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АКСЕСОАРИ ЗА КУТИИ EUROBOX И ZARGES 

Стандартни аксесоари

Катинар
Катинар с произволен 3-цифрен код.
Диаметър на скобата 5 mm.

Подходящи за Кат. №

Всички ZARGES  
и P 472 кутии 46989

Катинар TSA
Катинар с произволен 3-цифрен код.
Катинарът TSA може лесно да 
бъде отворен за проверка от  
американските митнически власти 
без да бъде повреден.

Подходящи за Кат. №

Всички ZARGES  
и P 472 кутии 46789

Патрон с ключове
За всички кутии със закопчалки с 
възможност за монтаж на патрон.
Включва 2 патрона и 2 ключа.

Описание Кат. №

Комплект еднакви 
патрони с ключ 40832

Комплект еднакви 
патрони с ключ - серия 40833

Тава за дребни принадлежности
Система за съхранение на дребни 
принадлежности. Комплектована 
с 21 разделящи вложки от 
полипропилен.
Размери (ДxШxВ): 430×330×60 mm

Подходящи за Кат. №

40701–40704,  
40861–40863, 40877 40628

Подвижна чанта-вложка
Практична подвижна чанта за 
документи и работни прибори, 
изработена от здрав плат.
Размери (ДxШ): 430×290 mm

Подходящи за Кат. №

40701–40706, 40709, 
40861–40863, 40877 40626

Подвижна чанта за инструменти
Подвижна преносима чанта за 
инструменти. Изработена от здрав 
плат, за самостоятелен монтаж.
Размери (ДxШ): 435×260 mm

Подходящи за Кат. №

40701–40706, 40709, 
40861–40863, 40877 40627

Комплект разделителни прегради 1
Система за подреждане на големи 
предмети, от висококачествен твърд 
пеноматериал, за аранжиране 
от клиента. Включва панели и 
самозалепваща релефна подложка 
за капака.
Размери (ДxШxВ): 550×350×190 mmПодходящи за Кат. №

40701 – 40703, 
40861, 40877 40730

Комплект разделителни прегради 2
Пръстен и панели от полиестерна 
пяна Ethafoam 220.
Самозалепваща релефна подложка 
за капака.
Комплект прегради от Komatex 
(разпенен PVC), дебелина на стените 
5 mm, 2 надлъжни и 3 напречни 
прегради.
Надлъжните и напречните прегради 
могат да се местят при необходимост.
Размер на отделенията 170 х 170 mm.
Размери (ДxШxВ): 750×550×330 mm

Подходящи за Кат. №

40705, 40706 40731

Комплект регулируеми алуминиеви 
прегради
Включва разделителен панел и 2 
назъбени прегради за по-добро 
подреждане.

Подходящи за Кат. № Размери (ДxШ)

40701, 40861 40864 346×215 mm

40702 – 40704, 
40877, 40862 40865 346×305 mm

40863 40866 46×345 mm

За по-добра подвижност

Колела на щипки
Осигуряват подвижност за всички 
кутии с вътрешни размери над 550 
mm х 350 mm. Монтаж без използване 
на инструменти.
Въртящи се колела от плътна гума, 
диаметър 100 mm, със спирачки.
Товароносимост до 90 kg за 4 колела.
 
Препоръки за конфигуриране:
2 въртящи се и 2 фиксирани колела 
или 4 въртящи се колела

Описание Кат. №

Комплект фиксирани колела 40741

Комплект въртящи се колела 40742

20



АКСЕСОАРИ ЗА КУТИИ EUROBOX И ZARGES 

Допълнителни колела
Две колела от висококачествен 
полиамид, диаметър 75 mm. Лесен 
монтаж. Товароносимост 50 kg за 
комплект. Подходящи за кутии с 
външни размери 800-1000 mm. 
Комплектът включва инструкция и 
инструменти за монтаж.

Подходящи за Кат. №

Всички Eurobox и ZARGES кутии 40738

Сгъваеми колички
Сгъваема количка.
Лесен самостоятелен монтаж.
Подвижна застопоряваща се дръжка.
Подходящи за кутии с външни размери 
800-1000 mm.
Колела с диаметър 54 mm за 
движение без усилие.
Товароносимост 30 kg.

Подходящи за Описание Кат. №
40701 – 40704, 
40707 – 40708, 
40861, 40862, 

40877

Количка 40739

40739 Допълващ 
комплект 40740

Количка-платформа W 150
Алуминиева рамка нисък модел.
Адаптер за транспортиране на K 270 
алуминиеви контейнери или K 470 / 
K 450 кутии. Гумени колела:  
2 въртящи се и 2 фиксирани, 
диаметър 125 mm, широчина 40 mm, 
за движение без усилие. 

Подходящи за Кат. №

40701 – 40703, 40707, 40861, 
40877 40607

40705, 40706 40608

Количка-платформа W 152
Алуминиева рамка - висок модел. 
Адаптер за транспортиране на K 250 
алуминиеви кошници, K 470 / K 450 
кутии и K 270 контейнери. Гумени 
колела: 2 въртящи се и 2 фиксирани, 
диаметър 125 mm, широчина 40 mm, 
за движение без усилие.

Подходящи за Кат. №

40781, 40782 40609

40705, 40706 40680

Обвивка от мек пеноматериал
Здрав, абразивоустойчив опаковащ 
материал от полиетиленова пяна. 
Основата и стените са от Plastazote 
LD 45 (специфична маса 45 kg /m3, 
дебелина 11 mm). Релефна вложка от 
полиуретанова пяна в капака.
По заявка се доставят други материал 
и дебелини.

За индивидуални решения

Вложки от мек пеноматериал  
Pick ‘n’ Pluck
Предварително формовани меки 
гъвкави вложки от полиуретанов 
пеноматериал. Бързо и просто 
решение за опаковка на отделни 
предмети. Промяна на формата без 
инструменти.
Дебелина на комплекта: два листа по 
30 mm и по 60 mm всеки, релефна 
вложка в капака 30 mm, основа  
10 mm. Включва лепило.

Индивидуални вложки от мек 
пеноматериал
За конкретни нужди се предлагат 
уплътняващи вложки oт широка 
гама материали, осигуряващи 
функционалност и висока степен на 
защита на пренасяните предмети.
Антистатични или проводими вложки 
се доставят по заявка.

Подходящи за Кат. №
40700 43861

40701, 40861 43863

40702, 40877 43864

40703 43865

40704, 40862 43876

40705 43877

40706 43878

40710 43883

40709 43884

Подходящи за Кат. №

40700 – 40703, 40861, 40877 40735

40704 – 40706 40736

40710 40737

43815 43845

43816 43846

43817 43847
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АКСЕСОАРИ ЗА КУТИИ EUROBOX И ZARGES 

Кое с какво се комбинира?

40626
Подвижна чанта-
вложка за кутия
Страница 20.

40627
Подвижна преносима 
чанта за инструменти
Страница 20.

40628
Тава за дребни 
принадлежности
Страница 20.

40730
Комплект разделителни 
прегради 1
Страница 20.

40731
Комплект разделителни 
прегради  2
Страница 20.

40735–40737
Комплект вложки от 
мек пеноматериал
Страница 21.

40864–40866
Комплект регулируеми 
алуминиеви прегради 
Страница 20.

40607, 40608
Количка-платформа 
W 150
Страница 21.

40680
Количка-платформа  
W 152
Страница 21.

40738
Допълнителни колела
Страница 21.

40739
Сгъваема количка
Страница 21.

40741, 40742
Комплект фиксирани 
колела
Страница 20.

40832, 40833
Патрон с ключове
Страница 20.

40834
Пружина против 
произволно отваряне
Виж таблицата по-горе

46789
Катинар TSA
Страница 20.

46989
Катинар
Страница 20.

Кат. № Описание
(Вътрешни размери, Д x Ш, mm )

350 × 250 450 × 290 550 × 350 750 × 350 750 × 550 850 × 450 1150 × 250 1150 × 750 

40626 Подвижна чанта-вложка за кутия – – 9 9 9 9 – 9

40627 Подвижна преносима чанта за инструменти – – 9 9 9 9 – 9

40628 Тава за дребни принадлежности – – 9 9 –  9 2) – –
40730 Комплект разделителни прегради 1 – – 9 – – – – –
40731 Комплект разделителни прегради 2 – – – – 9 – – –
40735 Комплект вложки от мек пеноматериал 1  9 1)  9 1) 9 – – – – –
40736 Комплект вложки от мек пеноматериал 2 – – –  9 1) 9 – – –
40737 Комплект вложки от мек пеноматериал 3 – – – – – – 9 –
40864 Комплект регулируеми алуминиеви прегради 1 – – 9 9 – – – –
40865 Комплект регулируеми алуминиеви прегради 2 – – 9 9 – – – –
40866 Комплект регулируеми алуминиеви прегради 3 – – – – – 9 – –
40607 Количка-платформа W 150 – – 9 – – – – –
40608 Количка-платформа W 150 – – – – 9 – – –
40680 Количка-платформа W 152 – – – – 9 – – –
40738 Допълнителни колела – – – 9 9 9 9 –
40739 Сгъваема количка – 9 9 9 – – – –
40741 Комплект фиксирани колела – – 9 9 9 9 – 9

40742 Комплект въртящи се колела – – 9 9 9 9 – 9

40832 Комплект еднакви патрони с ключ 9 9 9 9 9 9 9 9

40833 Комплект еднакви патрони с ключ – серия 9 9 9 9 9 9 9 9

40834 Пружина против произволно отваряне 9 9 9 9 9 9 9 9

46789 Катинар TSA 9 9 9 9 9 9 9 9

46989 Катинар 9 9 9 9 9 9 9 9

1) Разкроени по размер     2)  2 размера кутии

Възможни комбинации

Кат. № 40626 40627 40628 40730 40735, 40736
40737

40864, 40865
40866

Описание Подвижна чанта-
вложка за кутия

Подвижна 
преносима чанта за 

инструменти
Тава за дребни 

принадлежности
Комплект 

разделителни 
прегради 1

Комплект вложки от 
мек пеноматериал

Комплект регулируеми 
алуминиеви прегради

40626 Подвижна чанта-
вложка за кутия – – – 9 9 –

40627 Подвижна преносима 
чанта за инструменти – – – 9 9 –

40628 Тава за дребни 
принадлежности – – – 9 9 –

40730 Комплект разделителни 
прегради 1 9 9 9 – – –

40735, 40736
40737

Комплект вложки от мек 
пеноматериал 9 9 9 – – –

40864, 40865
40866

Комплект регулируеми 
алуминиеви прегради – – – – – –

Забележка: Комбинацията зависи от височината на кутията. В някои случаи може да се наложи разделителите да бъдат скъсени или да не се използват всички вложки от Pick ‚n‘ Pluck комплекта.
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Благодарение на функционалните кутии на колела 
Rollbox, монтажниците, фотографите, търговските 
представители, пътешествениците и колекционерите ще 
се избавят от необходимостта да носят тежките товари на 
ръце!

 ˰ Универсални алуминиеви кутии на колела.
 ˰ Две колела с диаметър 50 mm, монтирани в задната част.
 ˰ Ергономични усилени подпружинени дръжки.

Специални свойства
Кат. №: 40 851 и 40 852:

 ˰ Капак с непрекъсната панта от неръждаема стомана и 
уплътнение.
 ˰ Безопасно центрирано подреждане една върху друга.
 ˰ Стягащи закопчалки с патрон; възможно е 
допълнително заключване чрез оловни пломби или 
катинар (максимален диаметър на куката 6 mm).
 ˰ Реални размери с около 40 mm по-малки от 
вътрешните размери.

Кат. №: 43818
 ˰ Капак с панти от неръждаема стомана.
 ˰ Олекотена версия с шарнирен тип закопчалки.
 ˰ Реални размери с около 40 mm по-малки от 
вътрешните размери.

Кутии Rollbox

Мобилни кутии ZARGES с колела

МОБИЛНИ КУТИИ ZARGES

Леко и здраво мобилно решение за опаковане и транспорт.

 ˰ Универсален контейнер с възможност за подреждане 
един върху друг.
 ˰ Вградена дръжка за теглене.
 ˰ Вградени колела с търкалящи лагери, диаметър 70 mm.
 ˰ Капак с панти от неръждаема стомана и уплътнение.
 ˰ Специални ъглови профили за сигурно подреждане 
един върху друг.
 ˰ Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, 
оформени от усилени секции.
 ˰ Изцяло заварени в местата на свързване профили.
 ˰ Оребрение на ъглите за допълнителна стабилност.
 ˰ Изработени с новите ZARGES ключалки.
 ˰ Ключалки с патрони като стандартно изпълнение.
 ˰ Обезопасяване с оловна пломба или с катинар 
(максимален диаметър на куката 6 mm).
 ˰ Нови ергономични усилени подпружинени дръжки.
 ˰ Стандартно оборудвани с подвижна, 
водоотблъскваща вътрешна облицовка от полиестер; 
изцяло затворена с цип и заварени шевове.
 ˰ Товароносимост до 35 кг.

Забележка:
Реалните вътрешни размери не включват 
пространството, заето от подвижната дръжка, която се 
прибира в кутията. Външните размери включват 
колелата.

Кат. №
Вътрешни 
размери 

(Д x Ш x В, mm)

Външни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Реални вътрешни 
размери  

(Д x Ш x В, mm)

Обем 
(вместимост)

( l)

Маса
( kg)

40855 620 × 490 × 350 655 × 545 × 380 590 × 430 × 350 106  8,6

40856 740 × 490 × 350 775 × 545 × 380 710 × 430 × 350 127  9,5

40857 740 × 490 × 450 775 × 545 × 480 710 × 430 × 450 163 10,1

Аксесоари
Описание Кат. №

Подвижна чанта за документи 40626

Подвижна чанта за инструменти 40627

Катинар 46989

TSA катинар 46789

Кат. № Вътрешни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

Обем 
(вместимост)

( l)

Маса
( kg)

40851 910 × 365 × 375 950 × 400 × 410 124 9,0

40852 740 × 365 × 375 780 × 400 × 410 100 7,5

43818 735 × 350 × 310 770 × 370 × 335 81 4,0

Аксесоари
Описание Кат. №
Катинар 46989

TSA катинар 46789
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СЕРВИЗНИ КУФАРИ И КУФАРИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Винаги помагат за създаване на добро впечатление.

 ˰ Алуминиев твърд куфар, анодиран, за широк кръг 
от приложения.
 ˰ Защитни платмасови ленти по периферията.
 ˰ Нерекъснато гумено уплътнение за защита от прах 
и водни пръски.
 ˰ Широки занитени панти.
 ˰ Две ключалки със защита срещу произволно 
отваряне.
 ˰ Комфортни дръжки за пренасяне.

Сервизни куфари

Комплект вложки от мек пеноматериал

Транспортни кошници

Транспортна кошница K 250

 ˰ Правоъгълна конструкция.
 ˰ Здрави скоби за подреждане една върху друга.
 ˰ Ергономични дръжки в двата края.
 ˰ Пластмасови ленти за плъзгане.

Транспортна кошница K 251

 ˰ Скосена конструкция.
 ˰ Подреждат се една в друга.
 ˰ Ергономични дръжки в двата края.
 ˰ Пластмасови ленти за плъзгане.

Кат. № Вътрешни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

Обем (вместимост)
( l)

Маса
( kg)

40781 540 × 340 × 280 580 × 380 × 300 52 2,5

40782 700 × 440 × 280 740 × 480 × 300 86 3,5

Кат. № Вътрешни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

Височина
(mm)

Обем (вместимост)
( l)

Маса
(kg)

40783

Горни:
700 × 445
Долни:

630 × 375

Горни:
740 × 485
Долни:

640 × 380
280 89 3,0

Описание Кат. №
Количка-платформа W 152 40609

Кат. № Вътрешни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

Обем (вместимост)
( l)

Маса
( kg)

40873 490 × 330 × 130 
(90 / 40)*

505 × 365 × 130 
(90 / 40)* 20 2,8

40872 490 × 330 × 160 
(90 / 70)*

505 × 365 × 160 
(90 / 70)* 24 2,9

40874 650 × 455 × 190 
(120 / 70)*

665 × 490 × 190 
(120 / 70)* 55 4,5

* Височината (В) разделена на долна секция / горна секция.

Аксесоари

Кат. № Описание Подходящи за Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

41710 Комплект вложки от мек пеноматериал 1 40873 490 × 330 × 120

41711 Комплект вложки от мек пеноматериал 2 40872 490 × 330 × 150

41712 Комплект вложки от мек пеноматериал 3 40874 650 × 455 × 180

40626 Подвижна чанта за документи 40872 – 40874 430 × 290

40627 Подвижна чанта за инструменти 40872 – 40874 435 × 260

Аксесоари
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ZARGES контейнерите са проверено и изпитано средство за едновременен транспорт, 
опаковане и практично съхранение.

 ˰ Универсален контейнер от алуминий.
 ˰ Здрави рамки на капака, ръбовете и дъното, оформени от усилени секции.
 ˰ Изцяло заварени в местата на свързване профили.
 ˰ Ергономични дръжки в двата края.
 ˰ Могат да се транспортират върху ролкови и лентови транспортьори.
 ˰ Кодирани ленти с упътване за получателя.
 ˰ Съответстват на палетните размери съгласно DIN 15 141.

Количка-платформа W 150 
Кат. № 40607 / 40608

Количка-платформа W 152 
Кат. № 40680

Транспортни контейнери серия K 270

ТРАНСПОРТНИ КОНТЕЙНЕРИ

Аксесаори

Кат. № Вътрешни размери 
(Д x Ш x В, mm)

Външни размери  
(Д x Ш x В, mm)

Обем (вместимост)
( l)

Маса
( kg)

40551 720 × 540 × 400 760 × 580 × 425 155 5,3

40552 720 × 540 × 300 760 × 580 × 325 117 4,6

40553 720 × 540 × 200 760 × 580 × 225 77 4,2

40554 540 × 340 × 300 580 × 380 × 325 55 3,0

40555 540 × 340 × 200 580 × 380 × 225 37 2,5

Описание Кат. №
Количка-платформа W 150 40607

Количка-платформа W 150 40608

Количка-платформа W 152 40680
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ИНДЕКС

26

40251 10

40551-40555 25

40607 21, 22, 25

40608 21, 22, 25

40609 21, 24

40624-40625 18

40626 20, 22, 23, 24

40627 20, 22, 23, 24

40628 20, 22

40680 21, 22, 25

40700-40706 17

40707-40708 18

40709-40710 17

40730-40731 20, 22

40735-40739 21, 22

40740 21

40741-40742 20, 22

40781-40783 24

40832-40833 20, 22

40834 22

40851-40852 23

40855-40857 23

40860-40863 19

40864-40866 20, 22

40872-40874 24

40877 19

40900 10

40911-40917 10

40920 10

40925 10

40939 10

41710-41712 24

41919 11

42132 11

42302 11

43815-43817 19

43818 23

43845-43847 19, 21

43861 21

43863-43865 21

43876-43878 21

43883-43884 21

44153-44158 5

44163-44168 5

44203-44207 4

44400 14

44404-44405 14

44407 14

44410-44411 14

44413 14

44420-44421 14

44435-44436 14

44440-44441 14

44445 14

44449-44451 14

44453-44456 14

44459 14

44460-44461 14

44468 14

44500-44504 12

44540-44543 12

44807 2

44809 2

44811 2

44813 2

44815-44816 2

44818-44819 2

44820 3

44822 3

44824 3

44826 3

44828 3

44834 3

44837-44844 8

44847 4

44849-44850 4

44856 10

44858 10

44870 7

44872 7

44874 7

44883 9

44887 9

46789 20, 22, 23

46989 20, 22, 23

48300 9

48400-48403 13

48540-48542 13

49023-49028 6

49053-49058 6

49107 2

49109 2

49111 2

49113 2

49115 2

49207 7

49209 7

49211 7

49213 7

49215 7

49227 3

49229 3

49231 3

49233 3

49235 3

49306-49311 8

Кат. № Страница Кат. № Страница Кат. № Страница Кат. № Страница

Износоустойчиви 
анодирани странични 
профили

Принципът 2HF – „Две 
свободни ръце“

Продуктова маркировка

Следните международни стандарти и насоки 
са изпълнени от продуктите на Zarges

Максимална работна височина

Максимална работна височина  
съгласно BGI 694.

Работна височина = 
Височина на платформа + 2 метра

65°–75°

Максимална работна височина  
съгласно BGI 694. 
Работна височина = Височина 
на най-високо разрешено 
стъпало + 2 метра.  
Наклон в градуси от 65 - 75.

Съгласно стандарт 
DIN EN 131-3:  

Най-високото 
разрешено 

стъпало.

STOP

Максимална работна височина  
съгласно BGI 694.

Работна височина = 
Височина на платформа + 2 метра

STOP

Изисква се 1 m надвиснала част

1,
00

 m

STOP
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

    
 В процеса на съвместните бизнес отношения с 
МАЙНИНГ ООД личните данни, независимо от това 
дали тази информация е с произход от страна на 
купувача или от трети страни, ще бъдат обработвани в 
рамките на тълкуванието на Закона за защита на 
личните данни.

1. Търговски условия
Търговските условия на МАЙНИНГ ООД са 

задължителни. Противоречиви условия или устни 
договорености, които се отклоняват от тези 
търговски условия, няма да бъдат признати без 
изрично писмено съгласие. Търговските условия 
на МАЙНИНГ ООД се прилагат без промени и в 
случаите, когато доставката до клиента е 
приключила, независимо, че клиентът има 
противоречиви или различни условия.

2. Договорни отношения
2.1 
Продуктите, производство на ZARGES, предлагани по 

интернет, в брошури и други печатни медии, са 
обект на промяна. Производителят запазва 
правата си върху всички илюстрации, рисунки, 
изчисления и други документи, включително 
дизайн, предоставен в рамките на конкретна 
оферта. Това се отнася и за писмените документи, 
посочени като поверителни. При поискване или в 
случай, че договорът не е предоставен на клиента, 
тези документи трябва да бъдат върнати 
незабавно. Клиентът може да предоставя тези 
документи на трети страни с изричното писмено 
разрешение на ZARGES.

2.2 
Поръчки, базирани на предварително изпратени 

оферти или ценови листи, се приемат само в 
писмен вид с потвърждение на поръчката до 5 
работни дни след датата на получаване.

2.3 
Не се извършват никакви устни споразумения и 

договаряния.

3. Производството на части по чертежи от клиента
Специалните инструменти за изпълнение на 

договорите се фактурират по себестойност. Тези 
инструменти остават собственост на ZARGES. След 
приключване на поръчката те се съхраняват за 
една година и след изтичането на този срок се 
унищожават. Инструментите се заплащат 100 % 
авансово.

4. Цени
Всички цени са в EURO и не включват 20 % ДДС. Цените 

са франко склад на МАЙНИНГ ООД в София. 
Цените включват стандартна транспортна 
опаковка за автомобилен транспорт в рамките на 
EU. Специални видове опаковка по изискване на 
клиента се фактурират отделно. Дължимият ДДС 
върху продажбената стойност се посочва във 
фактурата отделно.

5. Забавено плащане
При условие, че нищо друго не е договорено, покупната 

цена е дължима без удръжки в рамките на 30 
календарни дни от датата на фактурата. След 
изтичане на този срок се начислява 0,2 % лихва на 
ден върху просрочената сума.

6. Срок на доставка
6.1 
Срокът на доставка за стандартни изделия е от 2 до 4 

работни седмици, считани от датата на получаване 
на поръчка и извършване на авансово плащане. 
При наличие на специфични изисквания от страна 
на клиента срокът на доставка се определя след 
предварително изясняване на всички технически 
въпроси.

6.2 
Придържането към задължението за доставка изисква 

навременно и правилно изпълнение и на 
задълженията на клиента.

6.3 
В случай, че клиентът забавя приемането на 

доставката или ако други задължения за 
сътрудничество са нарушени, доставчикът 
запазва правото да изисква заплащане на 
допълнителни разходи и възможни щети.

6.4 
По отношение на точка 6.3, рискът от случайно 

унищожаване или случайна повреда, причинена 
на закупената стока, се прехвърля към клиента 
при приемане на доставката.

7. Отговорност за дефекти
7.1 
Правата на клиента по отношение на дефекти изискват 

изпълнение на неговото задължение за проверка 
на стоките при получаването им и докладване на 
дефекти по тях.

7.2 
При наличие на дефект в закупен продукт, възникнал в 

процеса на производство или транпорта до склада 
на доставчика, клиентът има право да претендира 
за неговото отстраняване. При подадено искане 
за отстраняване на дефект доставчикът може да 
избере дали да коригира дефекта или да 
произведе нов продукт, без дефекти. В случай на 
отстраняване на дефекта се покриват всички 
разходи, свързани с коригиране на дефекта, при 
условие, че дефектите не се увеличават в резултат 
от ползване на закупения артикул.

7.3
В случай, че допълнителното отстраняване на дефекти 

е неуспешно, клиентът може да избере да се 
откаже от доставката или да изисква намаление 
на цената.

7.4 
Срокът на давност за претенциите, свързани с 

дефекти, се определя на 12 месеца, считани от 
прехвърлянето на риска. Това не се отнася за 
случаи, свързани с продажбата на изделия на 
ZARGES, които обикновено се използват в състава 
на други структури, водещи от своя страна водят 
до съответните щети.

Щетите, нанесени в резултат от некомпетентни 
манипулации от страна на клиента, от действия, 
противоречащи или забранени от инструкциите за 
съхранение, монтаж и експлоатация на ZARGES, 
се изключват от претенциите.

8. Запазване на собствеността
8.1 
Доставчикът си запазва правото на собственост по 

отношение на доставените стоки до изпълнение 
на всички задължения за плащане, произтичащи 
от договора за доставка или фактурата за стоките.  

8.2 
В случай, че клиентът наруши разпоредбите на 

договора, особено в случай, че плащанията са 
просрочени, доставчикът има право да си върне 
закупения продукт и да издаде кредитно известие 
по издадената фактура, като приспадне 
действително направените разходи по доставката 
на стоките. Изземането на поръчания продукт 
представлява отказ от договора. 

8.3 
Клиентът е длъжен да се грижи за закупения продукт, 

като го застрахова срещу щети от огън и вода, 
както и кражба, до размера на първоначалната му 
стойност. Ако се налага поддръжка и контрол на 
състоянието на продукта, клиентът трябва да 
изпълни тази работа своевременно за своя 
сметка. 

8.4 
В случай на изземване на стоките или друга намеса от 

страна на трети лица, преди те да са напълно 
заплатени на доставчика, клиентът трябва да 
информира незабавно доставчика в писмена 
форма, така че той да може да оспорва това. При 
условие, че третото лице не е в състояние да 
предостави възнаграждение за правните и извън 
съдебни разходи, свързани с този спор, клиентът 
трябва да носи отговорност за неизпълнението 
спрямо доставчика.

9. Сметна юрисдикция
Съдът по компетентност е местоположението на 

компанията в София, България. Независимо от 
това, доставчикът си запазва правото да завежда 
дело срещу клиента съгласно своята юрисдикция. 

10. Място на изпълнение
При условие, че от потвърждението на поръчката не 

произлиза нещо друго, за място на изпълнение на 
поръчката се счита местоположението на 
МАЙНИНГ ООД в София, България.

11. Приложимо законодателство
Прилагат се законите на Република България.

МАЙНИНГ ООД
СОФИЯ 1113
БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 18
ГАЛАКСИ ОФИС ЦЕНТЪР
ЕТАЖ 2, ОФИСИ 206-210
ТЕЛ.: 02 8722486
ФАКС: 02 8718018
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР: 0700 13026

Стандартни договорни условия 03.2014.   

ZARGES гаранции

Името на ZARGES от десетилетия е гаранция 
за най-високо качество. Системата за 
контрол на качеството на ZARGES е предмет 
на инспекции от сертифициращите органи 
съгласно последните изисквания на  
EN ISO 9001 : 2000. Подобряването на 
процедурите за производство и контрол на 
качеството на изделията са постоянно 
задължение на ZARGES към клиентите. ZARGES гарантира, че 
неговите алуминиеви стандартни стълби и стандартни скелета са 
без дефекти в конструкцията, материалите и производството. Тази 
гаранция е в сила в цяла Европа за горните продукти на ZARGES, 
продавани от 01.01.2002 година.  
Рекламации се приемат в рамките на 10 години от датата на 
производство. В този случай се изискват доказателства за 
доставката. В случай на рекламация продуктът трябва да бъде 
изпратен до най-близкия дистрибутор на ZARGES, където ще бъде 
ремонтиран или подменен. Следващи рекламации не се приемат. 
Други съществуващи законови права на купувача не се ограничават 
от тази гаранция.

27



03
/ 2

01
5

ZARGES Kft.

Централен офис:
H-1066 Будапеща • ул. Джокаи 26.
Тел.: + 36-(1) 332-1190 • Факс: + 36-(1) 302-2559
Фабрика:
H-6000 Кешкемет • Свети Ищван 19.
Тел.: + 36-(76) 484-996 • Факс: + 36-(76) 417-753

E-mail: zarges@zarges.hu
www.zarges.hu
ZARGES си запазва правото на промени. Размерите и 
масите са приблизителни. Дата на публикуване: ____

Забранено е пълно или частично публикуване на този 
каталог без разрешение от ZARGES Kft.
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СТЪЛБИ, СКЕЛЕТА И МНОГО ПОВЕЧЕ … 
Съоръжения за работа на височина и логистична оборудване за професионалисти ...

Контакти
София 1113
Бул. Шипченски Проход 18
Галакси Бизнес Център
Етаж 2, офиси 206-210
Национален номер:
Тел: (+359) 2 872 24 86
Факс: (+359) 2 871 80 18
Gateway: (+359) 887 281 614, (+359) 878 129 361
Управители: (+359) 888 227 549, (+359) 887 646 676
Emails:
Sofia@miningbg.com - обща кореспонденция
sales@miningbg.com - отдел продажби
account@miningbg.com - счетоводство
managers@miningbg.com - управители
Бургас
Бул. Княз Борис 67
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 56 814 697
Gateway: (+359) 886 616 766, (+359) 878 129 362
Управител: (+359) 889 305 970
Emails: bourgas@miningbg.com
Варна
Бул. Приморски 123
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 52 617 936
Факс: (+359) 52 617 933
Gateway: (+359) 887 700 548, (+359) 878 123 363
Управител: (+359) 887 291 708
Emails: varna@miningbg.com

Велико Търново
ул. Полтава 3
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: 062 520 359
Gateway: (+359) 886 033 449, (+359) 878 129 364
Управител: (+359) 0886 099 220
Emails: tarnove@miningbg.com
Пловдив
Бул. Марица 21
Национален номер:
0700 13 026 (на цената на един градски разговор)
Тел: (+359) 32 941 992
Факс: (+359) 32 941 991
Gateway: (+359) 889 990 160, (+359) 878 129 360
Управител: (+359) 886 544 087
Emails: plovdiv@miningbg.com


