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Cod: TEMA-014.4E / TEMA-014.9E

Scara este destinată utilizării profesionale și trebuie operată de lucrători instruiți corespunzător, în 
special în ceea ce privește siguranța personalului, în timpul lucrărilor unde există risc de cădere de la 
înălțime.

Scara modulară clădibilă este un echipament tehnic utilizat pentru urcare, coborâre şi lucru la 
înălţime pe stâlpi cu secţiune rotundă sau rectangulară ai reţelelor electrice de distribuţie de joasă 
sau medie tensiune, a reţelelor telefonice sau a reţelelor electrice de transport urban sau feroviar. 

Scara modulară este fabricată din profile de aliaj de aluminiu. Tronsoanele care alcătuiesc scara sunt 
obținute prin sudură TIG (cunoscuta și sudură "în argon") a profilelor și țevilor din aliaj de aluminiu din 
care sunt executate lonjeroanele și treptele scării. 
Treptele sunt realizate din țeavă cu suprafaţa exterioară antiderapantă, iar fiecare tronson 
intermediar/de vârf este echipat cu un sistem de fixare prevăzut cu coardă de fixare pentru ancorarea 
pe stâlp. Tronsonul de bază este prevăzut cu un sistem de fixare prevăzut cu lanț pentru ancorarea 
fermă pe stâlp. 

l Mai multe tronsoane intermediare (lungime de 2,5 m / 10 trepte) - 014/I
l Tronson final (lungime 2,5 m / 10 trepte) - 014/C
l Platformă de lucru (opţională) - 014/PL

Scara modulară clădibilă pentru stâlpi este formată din următoarele elemente:

Scara modulară este echipată cu patru opritoare de cădere, conforme cu EN 795, dintre care două - 
model MA 29/1 poziționate pe tronsonul de vârf și două - model MA 29/1.L, care pot culisa de-a 
lungul suportului de ancorare rigid plasat pe lonjeronul fiecărui tronson, permițând 
urcarea/coborârea în siguranță a utilizatorului.

l Tronson de bază (lungime 0,36 m / 2 trepte) - 014/B

În cazul în care este necesară staţionarea pe o perioadă îndelungată a utilizatorului pe scară, se 
recomandă utilizarea platformei de lucru, furnizată la cerere.

Scara modulară poate fi utilizată de către o singură persoană (greutate utilizator, inclusiv 
îmbrăcăminte şi echipament, de maxim 100 kg), numai în poziţie verticală, legată de stâlp. 

Scara este destinată utilizării profesionale și, trebuie operată de lucrători instruiți corespunzător, în 
special în ceea ce privește siguranța personalului.

Aceste oprritoare d cdere culiseaza pe o sina existenta pe llonjeronul din stanga al fiecarui tronson.

Scara modulară clădibilă este un echipament tehnic utilizat pentru urcare, coborâre şi lucru la 
înălţime pe stâlpii de lemn sau din beton (cu secţiune rotundă sau rectangulară) ai reţelelor electrice 
de distribuţie de joasă sau medie tensiune, reţelelor telefonice sau a reţelelor electrice de transport 
urban sau feroviar. Lonjeroanele şi treptele tronsoanelor sunt fabricate din aluminiu, având 
caracteristici mecanice superioare.

dE-A LUNGUL TRONSOANELOR NTERMEDIARE CULISEAZA UN OPRITOR DE CADERE CU 
ALUNECARE CU ABSORBITOR DE ENERGIE, DISPOZITIV PREVAZUT CU O CLAPETA CARE 
ASIGURA TRECEREA ACESTUI OPRITOR DE PE UN TRONSON PE ALTUL. Trosnonul final este 
prevazut cu un alt orpitor de caderre cu alunecare.

Scara modulară clădibilă pentru stâlpi este formată din următoarele elemente:

l Tronson final (lungime 2,5 m / 10 trepte) - 014/C

Scara modulară poate fi utilizată de către o singură persoană (greutate utilizator, inclusiv 
îmbrăcăminte şi echipament, de maxim 100 kg), numai în poziţie verticală, legată de stâlp. Scara 
prezintă siguranţă deplină în utilizare şi în cazul în care stâlpii sunt uzi sau acoperiţi cu gheaţă. 

Tronsoanele superioare sunt prevăzute la partea superioară cu un element de sprijin profilat care 
asigură o distanţă constantă între scară şi stâlp și sunt prevăzute cu frânghie de asigurare și sistem 
de tensionare a acesteia.

Tronsonul final este prevăzut cu opritor de cădere cu alunecare, prevăzut cu absorbitor de energie, 
cod MA 29/1.

l Platformă de lucru (opţională) - 014/PL

l Mai multe tronsoane intermediare (lungime de 2,5 m / 10 trepte) - 014/I

Tronsonul de bază este prevăzut cu două elemente de sprijin pe stâlp profilate. 

l Tronson de bază (lungime 0,36 m / 2 trepte) - 014/B

Scară modulară cladibilă, din aluminiu, pentru stâlpi, cu opritoare de cădere 

Caracteristici tehnice

8,5

Greutate tronson intermediar 014/I (kg)

Greutate tronson final 014/C (kg)

Greutate platformă 014/PL (kg)

6

8,3

1

Greutate tronson de bază 014/B (inclusiv lanț) (kg)

Cod scară

TEMA-014.9E

TEMA-014.4E

Matricola Enel

769252

769251

Tip

EA 131/2

EA 131/1

Lungime nominală (m)

25

12

Structura

4x0.14I + 0.14B + 0.14/C + 2xMA 29/1.L + 2xMA 29/1

9x0.14I + 0.14B + 0.14/C + 2xMA 29/1.L + 2xMA 29/1

SCĂRI

ECHIPAMENTE ȘI DISPOZITIVE PENTRU ACCES LA ÎNĂLȚIME

NOU

EN 795
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