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Vstupní madla

Vysouvací ruční madlo SiS 5

Vysouvací ruční madlo vyrobené z nerezové oceli 17 348. Dostupné jako oddělávací a přenosné nebo statické výsuvné provedení.
Skládá se z madla (tyče) a vodícího držáku.
Obloukově svařovaná, v lázni mořená madla.

 

Vstupní madlo SiS 5 HB
Kompletně vyrobeno z nerezové oceli 17 240 nebo 1.4307 (EN).
Skládá se z trubky 33.7 x 2.0 mm a na zeď upevňujících ocelových plátů.

Skládací vstupní pomocný žebřík EH K
Skládací pomocný vstup vyroben z nerezové oceli 17 240 nebo 1.4307 (EN). Pro vstupní žebříky o šířce 300, 400 nebo 500 mm.
Obloukově svařovaný, v lázni mořený.
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Rozměry plechu
SiS 5a [pdf, 55 KB]

SiS 5b [pdf, 45 KB]

EH K [pdf, 59 KB]

EH KV [pdf, 59 KB]

EH S [pdf, 44 KB]

EH VSD [pdf, 45 KB]

Fold-back entrance aid EH K

Fold-back, extensible entrance aid EH KV
Insertable entrance aid EH S

Collapsible hand post with double handle EH VSD
Collapsible hand post EH VS Insertable pivoted entrance aid EH FSS D

Media

Download Documents
Here you will find extensive planning documents and customer information. 
For quick and easy download, all the documents of a product are packed together into one complete ZIP file.

Fold-back entrance aid EH K

Fold-back, extensible entrance aid EH KV

Insertable entrance aid EH S

Collapsible hand post with double handle EH VSD

Collapsible hand post EH VS

Insertable entrance aid EH FSS and pivoted EH FSSD

Entrance handle SiS 5 HB

Dvojité vysouvací ruční madlo EH VSD
Kompletně vyrobeno z nerezové oceli.

Skládací vstupní pomocný žebřík s prodloužením EH KV
Kompletně vyroben z nerezové oceli.

Zasouvací vstupní pomocný žebřík EH S
Zasouvací pomocný vstup vyrobený kompletně z nerezové oceli 17 240 nebo 1.4307 (EN), pro vstupní žebříky o šířce 300, 400 nebo
500 mm. Celková délka: 1200 mm.
Pomocný žebřík je v horní části vybaven navařenými madly, za které, je jej možno zavěsit přímo do šachty, kde zůstává uložen pro
příští použití.

25 May 2023 12:05:26 2/3

/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_sis5a.pdf
/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_sis5b.pdf
/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_eh_k.pdf
/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_eh_kv.pdf
/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_eh_s.pdf
/fileadmin/01_products/14_edelstahlausruestung/01_schacht/massblatt/massblatt_eh_vsd.pdf
/fileadmin/_processed_/2/f/csm_bild_titel_ehk_01_c7f948ce75.jpg
/fileadmin/_processed_/6/c/csm_bild_titel_ehkv_01_1069ad31d8.jpg
/fileadmin/_processed_/8/a/csm_bild_titel_ehs_01_b64cbd0cfb.jpg
/fileadmin/_processed_/0/7/csm_bild_titel_ehvsd_01_c5cd705e3f.jpg
/fileadmin/_processed_/a/0/csm_bild_titel_ehvs_01_fb89283193.jpg
/fileadmin/_processed_/6/9/csm_bild_titel_fss_01_963f11cea6.jpg
https://www.huber.de/prod-download/EHK.zip
https://www.huber.de/prod-download/EHKV.zip
https://www.huber.de/prod-download/EHS.zip
https://www.huber.de/prod-download/EHVSD.zip
https://www.huber.de/prod-download/EHVS.zip
https://www.huber.de/prod-download/EH FSS%2C EH FSS D.zip
https://www.huber.de/prod-download/SiS5 HB.zip


Více produktů ze skupiny: Vybavení šachetVíce produktů ze skupiny: Vybavení šachet

Šachtové poklopy

Bezpečnostní žebříky a úchyty

Ventilační svody

Prefabrikované šachty
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