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DISPOZITIVE ȘI ACCESORII PENTRU SCĂRI

Dispozitivul de ancorare şi fixare cu sistem de oprire a căderii utilizat pe scări din aluminiu tip KRAUSE 
este compus din următoarele elemente:

Dispozitivul detașabil de ancorare şi fixare, cu sistem de oprire a căderii, utilizat pe scări culisante / 
multifuncţionale tip KRAUSE este destinat ancorării şi fixării acestor tipuri de scări pe stâlpi cu diverse 
secțiuni (pe stâlpi circulari cu diametre cuprinse între 150 ÷ 600 mm şi pe stâlpi cu secţiune 
rectangulară cu laturile de maxim 450x335 mm), pentru prevenirea răsturnării sau alunecării acestora 
cât şi asigurarea împotriva căderii a unui utilizator ce urcă/coboară sau lucrează pe scară la înălţime, 
prin intermediul unui opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.

a) Este complet detașabil de scară și poate fi montat / demontat de pe scară fără nicio sculă ajutătoare 
și fără a se interveni în vreun fel asupra scării. 
b) Sistemul de ghidare a scării pe stâlp conține un sistem de role  dispuse în formă de V, montat pe  
șasiul metalic al dispozitivului.
c) Șasiul dispozitivului de ancorare se montează pe capetele lonjeroanelor ultimului tronson și 
prezintă un sistem de zăvorâre pe ultima treaptă a scării ce previne desprinderea accidentală a 
dispozitivului.
d) Tensionarea suportului flexibil de ancorare se realizează cu ajutorul unui sistem de tensionare şi 
asigurare format dintr-o chingă cu lungime reglabilă, o carabinieră şi un dispozitiv de blocare.

Acest dispozitiv de ancorare pentru scări Krause prezintă următoarele caracteristici distinctive:

1. Șasiu metalic detașabil de ancorare prevăzut cu role de sprijin pe stâlp - 1 bucată 
2. Suport de ancorare flexibil prevăzut cu opritor de cădere cu alunecare și absorbitor de 
energie - 1 bucată
3. Sistem de tensionare şi blocare a suportului de ancorare flexibil - 1 bucată
4. Adaptor pentru ghidarea suportului de ancorare flexibil cu ajutorul prăjinii electroizolante 
telescopice, extinsă la 9 metri, în vederea poziționarii acestuia peste tija centrală a dispozitivului, în 
vederea fixării scării pe stâlp sau pentru demontarea ei - 1 bucată

ATENŢIE! 
Dispozitivul detașabil de ancorare şi fixare, cu coardă, cu sistem de oprire a căderii, utilizat pe 
scări tip KRAUSE nu poate fi folosit decât de o singură persoană.

Dispozitivul detașabil de ancorare şi fixare, cu coardă, împreună cu suportul de ancorare flexibil, 
sistemul de tensionare şi blocare și adaptorul pentru ghidare se livrează într-o husă protectoare din 
material textil impermeabil.

Dispozitiv detașabil de ancorare și fixare, cu coardă, pentru scări KRAUSE

Cod: P 2398
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Caracteristici tehnice

1.200

Rezistență - solicitare dinamică (kg/3 m)

Sarcina maximă de utilizare (daN)

Masa (kg) (fără sistem de oprire a căderii)

100

120

2,5

Rezistență - solicitare statică (daN/3 minute)

SR EN 795
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