
Drabina wolnostojąca
Wysokość: 1,75 m
Wysokość robocza:
do 3,30 m

Drabina przystawna
Długość 3,60 m
Wysokość robocza:
do 4,70 m

Wysokość podestu: max. 1 m
Wysokość robocza drabiny
jako podest: do 3 m

Jedyny na rynku system centralnego zamku,
który pozwala obsługiwać ten rodzaj drabiny
jednej osobie przy dotrzymaniu obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa

TELESTAIR – teleskopowa drabina ROSENBAUER jest bardzo 

wszechstronna i niezwykle łatwa w użyciu. Do maksymalnej wy-

sokości 4,10 m każdy ze szczebli może być jednakowo użyty, jed-

nakże, drabina może być rownież stosowana na każdej wysokości 

pośredniej.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA: 
• Podczas składania/rozkładania drabiny, dłonie i palce są 

odpowiednio zabezpieczone przed urazami.

• Szczelina bezpieczeństwa: ok. 40 mm

PODSTAWOWE ZALETY:
• 2-osobowa drabina ratownicza zgodnie z normą EN 1147.

• Anodowane bocznice i szczeble, uchwyty szczebli – kolorze czer-

wonym – wzmacniany włóknem szklanym materiał syntetyczny, 

antypoślizgowe podstawy gumowe, gumowe osłony na koń-

cach drabiny.

• Niewielkie wymiary transportowe (900 x 520 x 105 mm) – ide-

alnie nadaje się do mobilnych pojazdów o mniejszej przestrzeni 

ładunkowej – pojazdów ratowniczo– rozpoznawczych czy szyb-

kiej interwencji.

• Łatwość sprawiania / składania drabiny.

• Uniwersalność zastosowanie np. w wąskich klatkach schodo-

wych, podczas wypadków z udziałem większych pojazdów

(autobusy, pociągi, TIR-y), czy podczas działań rozpoznawczych

i ratowniczych.

Drabina teleskopowa TELESTAIR

Uniwersalna drabina przegubowa MultiMatic firmy KRAUSE użytko-

wana jest przez strażaków od grudnia 2009 r. W trakcie użytkowa-

nia podczas działań ratowniczo gaśniczych zyskała uznanie straża-

ków głównie dzięki szerokiemu spektrum zastosowań. Możliwość 

bezpiecznej i stabilnej pracy ratownika znajdującego się na wysoko-

ści, w sposób szczególny objawiła się w przypadku działań z zakresu 

ratownictwa drogowego, np. dotyczącego zderzenia dwóch samo-

chodów TIR. Konstrukcja i parametry techniczne drabiny „MultiMa-

tic” umożliwiają pracę ratownika na podeście.

Drabina dzięki niewielkim wymiarom transportowym może być 

także montowana na lekkich zabudowach specjalistycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE DRABINY MULTIMATIC:
Długość drabiny jako przystawna: 3,60 m.

Wysokość robocza: do 4,70 m

Wysokość drabiny jako wolnostojąca: 1,75 m

Wysokość robocza: do 3,30 m

Wysokość robocza drabiny jako podest: do 3,00 m

Ilość szczebli: 4x3

Ciężar: 13,5 kg

Wymiary transportowe: Długość: 1,00 m; Szerokość: 0,36 m; 

Wysokość: 0,27 m

Deklaracja zgodności: wyrób został przetestowany

zgodnie z normą PN-EN 131.

Element uzupełniający: Pomost do drabiny,

do zakładania na drabinę wykorzystywaną jako podest roboczy. 

Materiał wykonania: antypoślizgowa i zabezpieczona

przed wilgocią platforma robocza.

Drabina uniwersalna MULTIMATIC

WYMIARY I WAGA:
Wymiary transportowe: 900 x 520 x 105 mm

Odstęp szczebli: 300 mm

Maksymalna wysokość robocza: 4100 mm

Wysokości pośrednie: 900 do 4100 mm

Długość transportowa: 900 mm

Waga: 15 kg

UWAGA!
Drabina nie powinna być stosowana w pozycji poziomej 
– jako podest ewakuacyjny.

SPRZĘT TECHNICZNY, POZOSTAŁY
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