
 

Scară IRMUT extensibilă hibridă  - 3 tronsoane - model agreat Delgaz Grid

Cod scară

EN

EN

131

61478

AV30030-3

AV30033-3

AV30036-3

AV30039-3

AV30039-3X

Nr tronsoane x 
nr. trepte

2 x 10 + 1 x 10

2 x 11 + 1 x 11

2 x 12 + 1 x 11

2 x 13 + 1 x 11

2 x 14 + 1 x 11

Lungime scară 
strânsă (C) (m)

3,10

3,35

3,60

3,90

4,19

Lungime scară 
extinsă la maxim (C1) (m)

7,50

8,40

8,95

9,50

10,05

Înălțime
de lucru (A1) (m)

8,40

9,30

9,90

10,40

11,00

Masa* (kg)

27,00

29,00

30,40

31,70

33,00

* Masa scării nu include masa accesoriilor standard:
   - - 1,5 kg picior detaşabil, reglabil pe înălţime 
    - dispozitiv de sprijin, rulare şi legare a scării de stâlp - 3,5 kg

l dispozitiv de extindere-retragere, pentru acționarea de la sol a tronsoanelor superioare

Tronsonul electroizolant al scării hibride este prevăzut cu sistem de sprijin, rulare şi legare a scării 
de stâlp, nedetașabil, cu role în formă de V pentru rularea scarii pe stâlpi, role fixe pentru rularea 
scării pe suprafețe plane și o chingă textilă.

l suport telescopic de sprijinire a scării, pentru limitarea încovoierii
Scările hibride pot fi livrate cu următoarele accesorii:

NOTĂ: Modelul de scară AV30039-3X compus din două tronsoane din aluminiu cu câte 14 
trepte și un tronson izolant din PAFS cu 11 trepte este un model special agreat de Delgaz Grid.

Scările IRMUT extensibile hibride cu trei tronsoane pot fi configurate în funcţie de înălţimea la care se 
desfăşoară lucrarea şi pot fi utilizate în următoarele variante de lucru: 
4rezemată, în variantă strânsă
4rezemată, în variantă extinsă prin culisare

Tronsoanele din aluminiu sunt astfel executate încât să permită ataşarea celor 2 picioare 
detaşabile, reglabile pe înălţime, în acest fel scara putând a fi utilizată atât în sistem cu 2 tronsoane 
cât şi cu 3 tronsoane, întotdeauna având tronsonul din vârf cu lonjeroane din material izolant. 

Scările Irmut hibride au lonjeroanele executate din profile rectangulare din aluminiu (pentru 
tronsoanele de bază şi intermediar) şi din răşină poliesterică armată cu fibră de sticlă (PAFS) (pentru 
tronsonul din vârf). Treptele sunt realizate din profile din aluminiu. Datorită lonjeroanelor izolante, 
scările sunt recomandate pentru lucrări în instalații electrice.

Pentru a putea fi utilizate la lucrări pe stâlpi, scările pot fi echipate (la cerere) cu dispozitiv 
detașabil de ancorare şi fixare, tip cleşte care permite ancorarea scării de stâlp şi asigurarea 
lucrătorului împotriva căderii (pe timpul urcării / lucrului / coborârii) (vezi pagina 94).

Tronsoanele pot fi separate unul de celălalt.

Dispozitiv de 
extindere - retragere

Suport telescopic
de sprijin

Sistem de sprijin, rulare
şi legare 

Picior detaşabil,
reglabil pe înălţime

SCĂRI

ECHIPAMENTE ȘI DISPOZITIVE PENTRU ACCES LA ÎNĂLȚIME
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Cod: vezi tabel


