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Nr kat.: LAD
EN 795 Typ BNOWOŚĆ

aluminiowy żuraw asekuracyjny LAD 001 stanowi punkt 
kotwiczący zgodny z normą en795/B. Przeznaczony jest do 
ochrony maksymalnie 1 osoby jednocześnie.
urządzenie wykonane jest ze wzmocnionego, anodowanego 
lub malowanego proszkowo aluminium oraz z elementów 
ze stali nierdzewnej.

Żuraw LaD wyposaŻony jest w stanDarDzie 
w jeDen uchwyt paD100-301-000.

urządzenie może być w łatwy sposób złożone do transportu 
lub rozebrane na trzy oddzielne moduły, których waga 
nie przekracza 25 kg (poszczególne moduły łączy się przy 
pomocy sworzni z zawleczkami):

a)  wspornik z rozkładanymi nogami i gniazdem na 
słupek pionowy. wspornik wyposażony jest w 3 koła 
o średnicy 160 mm w obudowach skrętnych z hamulcem, 
umożliwiające łatwe przemieszczanie żurawia w miejscu 
pracy.

b)  słupek pionowy z gniazdem do mocowania wysięgnika.
c)  wysięgnik z bloczkiem, punktem kotwiczenia i gniazdem 

do mocowania wciągarki. 

Lekki żuraw 
asekuracyjny lAD 001 ZABEZPIECZENIE 

DLA 1 OSOBY

Gabaryty - żuraw rozłożony: 1495 mm x 1254 mm x 2218 mm

Gabaryty - żuraw złożony: 327 mm x 587 mm x 1719 mm

Wysokość robocza: 2218 m

Maksymalne obciążenie: 120 kg (1 osoba)

Waga: 36 kg

Materiał: aluminium

Wykończenie: lakier proszkowy

PARAMETRY

Żuraw złoŻony

Żuraw rozłoŻony
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Lekki żuraw asekuracyjny lAD 001
instruKcja rozKłaDania
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Dodatkowe komponenty (zamawiane oddzielnie):

Do urządzenia LAD 001 można mocować indywidualny sprzęt 
do ochrony przed upadkiem z wysokości (urządzenia samo-
hamowne, linki itp). przy pomocy ucha zaczepowego znajdują-
cego się na końcu wysięgnika.

Do urządzenia LaD można mocować wciągarki ewakuacyj-
ne RUP502-U, RUP504, RUP506 przy pomocy uniwersalnego 
uchwytu do wciągarek PAD100-301-000.

urządzenie CRW200 można mocować stosując dodatkowy 
uchwyt PAD100-310.

urządzenie CRW300 można mocować stosując dodatkowy 
uchwyt PAD100-320.


