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EGENSKAPER & FÖRDELAR
• Kranlyftpunkter som standard

• Gaffelspår som tillval

• Kors-förstärkt aluminiumram som medför total stadga

• Självstängande grind vid plattformens ingång enligt BS EN 1004: 2004

• Kraftiga 200mm snurr- & låsbara hjul

SAFEWAY PLATTFORM 6000

EGENSKAPER 

Bredd 

Höjd

Längd

Utförande

Övrigt

700mm

1400mm

6000mm

Aluminium

Trappstege i ena ändan

Produktnamn

Kategori

SafeWay
Plattform 6000

Ställningar och 
plattformar

200mm hjul

Snabbkopplad skyddsräckes-
system

Självstängande grind

Kors-förstärkning

Kranlyftpunkt

45-graders trappsteg
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SAFEWAY PLATTFORM 6000
NYCKELFUNKTIONER

Självstängande grind vid plattformens ingång: En väldigt användarvänlig och säker lösning 
jämfört med en spärrbom. Användaren kan enkelt öppna grinden vid åtkomst till plattformen 
genom att putta den, och grind stänger sig själv efteråt och skapa en säker skyddsräcke med 
mitträcke runt trappuppgången.

Kranlyftpunkter: Tydligt markerade lyftpunkter underlättar transport när det behövs. 

Skyddsräckessystem med Snabbkoppling: Alla skyddsräcken (med tillhörande fotlister) är 
avtagbara, och glider enkelt in i räckeshållarna för åtdragning innan användning. Detta tar 
bort svetspåfrestningar och skador till räcket samt gör plattformen mer kompakt och lätt 
transporterad. 

45-graders trappuppgång: Detta är säkrare och mer hanterbart jämfört med vanliga trapp-
stegar, speciellt vid flytt och bärning av material och annan utrustning till och från plattfor-
men. De 220mm djupa, trappstegen med halkskyddad trampyta gör trappan mer slitstark och  
säkare att använda under alla förhållanden.

Kraftiga Lås- & Snurrbara 200mm Hjul: Dessa kraftiga hjul är framtagna för tuffa byggarbets-
platsförhållanden, med tätade kullager för extra motstånd mot slitage. 

3mm Halkskyddat & Perforerat Golv: Golvet har designats för användning i de tuffaste för-
hållanden. De upphöjda aluminiumperforeringarna ge det bästa greppet. Detta har bevisat sig 
vara en överlägsen trampyta vad gäller hållbarhet och grepp jämfört med andra metallytor. 

Korsförstärkt aluminiumram: Mycket längre hålbarhet och mer slitstark jämfört med en 
rätförstärkt ram.

Fullt kompatibelt design: Varje plattform är tillverkad i enlighet med BS EN1004: 2004, och 
tillverkat för att upprätthålla en SWL (Säker Arbetslast) på 500kg.

Tillverkningscertifierings- och SWL-plåtar: Dessa plåtar är standard på varje plattform och 
serienumreras efter certifiering. 

e:	 info@bgfix.se
t: +46 10 102 46 00
w:		 www.bgfix.se


