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tel.: +420 800 156 944
(Po – Pá 8:00 – 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST
Stohovací stojan s roštem

PLN 1531

Popis výrobku:
Stojan je vyroben z vysoce kvalitní oceli a upraven jedním nátěrem práškovou barvou. Rám
stojanu tvoří čtyřhranné trubky. Stojan má 4 nohy a nosnou konstrukci s kovovým roštem.
Nosná konstrukce na čelní straně má otvory pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem a na
horní části stojin oka pro manipulaci jeřábem. Stojan je možné dovybavit záchytnou vanou
(záchytná vana není součástí dodávky).

Technická data:
Rozměry:
- vnější:
- rozteč mezi stojinami:
- rozteč mezi oky pro VZV:
- oka pro VZV:
Hmotnost:
Nosnost:
- dynamická:
- statická:
Barva:
Povrchová úprava:
- stojan:
- rošt:

1 405 × 800 × 920 mm (d × š × v)
1 320 mm
475 mm
180 × 80 mm
80 kg
500 kg
1 500 kg
modrá RAL 5010
prášková barva
žárové zinkování
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Použití:
Tento stojan je určen pro skladování nástrojů, nářadí a malých nádob.

Schéma:

Doporučené příslušenství:
PLN 1202 – záchytná vana bez roštu modrá
PLN 2202 – záchytná vana bez roštu žárově zinkovaná
PLN 1521 – ocelový stojan pro skladování 200litrových sudů
PLN 1541 – ocelový stojan pro skladování 60litrových sudů

Návod:
Manipulace se stojanem je možná pomocí vysokozdvižného vozíku a jeřábu.
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