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Lešenárska koza – farba 

 

Obj. číslo:      12.1410 

  Váha:              7 Kg 

  -S pohyblivými nohami 

-Skladacia 

-Pracovná šírka prekladu 100 cm 

-Nastaviteľná výška 60 – 90 cm 

-Nastaviteľnosť po 5 cm 

    

Lešenárska koza – zinok 

 

Obj. číslo:        12.1415 

Váha:               10 Kg 

-S pevnými nohami 

-Nie je skladacia 

-Pracovná šírka 100 cm 

-Nastaviteľná výška 60 – 90 cm 

-Nastaviteľnosť po 5 cm 

  

Lešenárska koza z boku roztiahnuteľná – farba 

 

Obj. číslo:         12.1440 

Váha:                25 Kg 

-Oceľová stabilná konštrukcia 

-Skladacia 

-Nastaviteľnosť po 5 cm 

-Nastaviteľná výška 60 – 90 cm 

-Nastaviteľná šírka 150 – 400 cm 

 

Lešenárska koza  

 

Obj. číslo:         12.1325 

Váha:                15 Kg 

-Nie je skladacia 

-Pracovná šírka 120 cm 

-Nastaviteľná výška 120 – 190 cm 

-T profil 

-Poistka s retiazkou 
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Lešenárska koza skladacia – „najpredávanejšia“ 

 

Rozmery: Obj. č.: Váha v kg: 

0,70 – 1,20 m 12.1250 12 

0,90 – 1,60 m 12.1255 14 

1,05 – 1,90 m 12.1260 16 

1,25 – 2,30 m 12.1265 18 

1,55 – 2,80 m 12.1270 24 

Geländerholm 12.1380 4 

-Skladacie, pri skladovaní a prevoze šetrí miesto. 

-Pracovná šírka 120 cm. 

-Nastaviteľnosť po 10 cm. 

-Povolená záťaž 6 KN pri rovnomernom zaťažení po celej šírke. 

    

Lešenárska koza „PROFI“ 

 

Veľkosť: Obj. číslo: Váha: 

1,15 – 1,95 m 12.1322 22 kg 

1,30 – 2,40 m 12.1232 26 kg 

-Pracovná šírka 120 cm. 

-Nastaviteľná výška po 10 cm. 

-Stabilná železná konštrukcia. 

-Diagonálna a horizontálna výstuha. 

-Platne na konci nôh, prekladu. 

-Skladacie. 

-Pri prevoze a skladovaní šetrí miesto. 

 

 

Zdvíhací a nastavovací prípravok pre montáž stropu 

 

 

Obj. číslo: Váha: 

Zdvíhací a nastavovací prípravok 13.1340 15 kg 

U – hlava 13.1342 2,5 kg 

Plochá hlava 13.1344 2 kg 

Kľuka 13.1355 1 kg 

- žiarovo zinkované 

- k dvíhaniu, alebo spusteniu drevenných trámov, pomúrnic, krokiev, platní a stropných konštrukcii 

- vymeniteľná hlavová časť (plochá hlava alebo U – hlava) 

- v hlavovej časti je tlakové pero k prispôsobeniu stropných platní 

- odnímateľná kľuka je súčasťou dodávky 

- ľahko odnímateľná noha 

- U – hlava je súčasťou dodávky 

- Dovolená zdvíhacia záťaž 100 kg 
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Pozor: pri zdvíhaní záťaže musí byť vždy poistka. 

Potom požadovanú pozíciu závlačkou   zaistiť. 

  

 

 

 

 

 

Lešenárska koza s kľukovým výškovým nastavením 

 

Velkosť: Výška: Obj. číslo: Váha: 

120 – 195 cm 120 cm 13.1350 30 kg 

170 – 300 cm 150 cm 13.1352 54 kg 

210 – 360 cm 150 cm 13.1354 60 kg 

Stĺpik zábradlia 100 cm 13.1865 4 kg 

Kľuka 
 

13.1355 1 kg 

Diagonálna výstuha 
 

13.1361 9 kg 

-Jednoduchá a rýchla výšková nastaviteľnosť. 

-Zpriečenie nenastane z dôvodu obojstranného prevodu. 

-Nastavenie je priebežné pomocou hnacej páky. 

-Dovolená záťaž 15 KN. 

-Pri výške nad 2 m je potrebný stĺpik zábradlia, ktorý je súčasťou dodávky. 

    

  

Stĺpik zábradlia – Diagonálna výstuha. Kľukový prevod 
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Sklopná Koza 

   

Obj. číslo:          12.1400 

Váha:                 12 Kg 

-Výška 80 cm 

-Šírka 100 cm 

-Jednoduchá manipulácia. 

-Pohodlná skladateľnosť a prevoz. 

-Táto stavebná koza slúži iba na odkladanie vecí. 

-Nie je vhodná na státie osôb. 
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