ASC ALUMIINIUMTELLINGUD

”POWERED BY EXPERIENCE”
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ASC® alumiiniumtellingutorn

ASC® alumiiniumtellingutorn on olnud üks populaarsemaid ehitustellinguid juba aastast 1992.
Ratastega varustatud tellingutorn on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist
paksusega 2 mm, mis muudab tellingud väga vastupidavaks. Torn on
võimalikult lihtsalt kasutatav ja väga tugev, kuid samas soodsa hinnaga.
ASC® alumiiniumtellingutorn vastab
kõigile ELi standardite nõuetele (nt
EN 1004/1298/2718/12811).
ASC® alumiiniumtellingutorn on varustatud
tugeva lukustustihvtiga ning torniga on kaasas
täielik tootevastutuse selgitus.

ASC® alumiiniumtellingutorni
paigaldusraamid ja keevitused
Paigaldusraamid valmistatakse algusest
lõpuni käsitööna ning tootmisel
kasutatakse vaid kvalifitseeritud
keevitajaid.
TIG-keevitus tagab väga kõrge keevise
temperatuuri, mis kindlustab parima võimaliku
keevisühenduse. Optimaalse keevissula
saavutamisel lisatakse käsitsi keevitustraat, mis
võimaldab saavutada kõige tugevama,
korrektsema ja puhtama keevisühenduse. Seda
robotid seni veel teha ei suuda.
TIG-keevitus säilitab alumiiniumi kõige puhtama
ja tugevama koostise, mis tagab kiire ja õigesti
suunatud keevisühenduse. TIG-keevitust
kasutatakse ka lennukitööstuses ning kõige
kallimate alumiiniumist võidusõiduautode
mootorite valmistamisel.
Kõik meie TIG-keevitajad peavad iga kuue kuu tagant tegema kõrgeima kvaliteedieksami
(1TIG/m6). Seepärast annab ASC kõigile toodete keevisühendustele eluaegse garantii.
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ASC® trepptorn

ASC® trepptorn on uus toode, mis on loodud erisoovidega turu tarbeks. See kvaliteetne ja
kaasaegne torn vastab kõigile viimaste ELi õigusaktide nõuetele.
ASC® trepptorn on üleni
alumiiniumist, mis teeb selle eriti
kergeks. Tänu ASC uuele
monteerimismeetodile on
trepptorn stabiilne, mugavalt
kasutatav ning lihtsalt
kokkupandav ja lahtivõetav.
ASC® trepptorni ainulaadne
piirdesüsteem tagab kindla
ohutuse. Seepärast on meie
toode esimene trepptorn, mille
piirdesüsteem vastab kõigile
seadusjärgsetele nõuetele.
Alumiiniumist ääreliistud
tarnitakse eraldi.
ASC® trepptornis on üles-alla
liikumine ohutu ka tööriista
käes hoides.
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ASC® liigendredeliga torn
ASC® liigendredeliga tellingutorn vastab
kõigile Soomes kehtivatele
tööohutusnormidele.
Liigendredeliga torn on trepptornist
kergem ja soodsam lahendus olukorras,
kus ASC alumiiniumtellinguid on vaja
kasutada professionaalsel moel
ehitusobjektil või tööstuses.
Tänu liigenditele ei puuduta redel vastu
maad, mis muudab tellingu teisaldamise
väga lihtsaks. Redel on valmistatud
tellinguga samast materjalist ning
astmetorudel on ohutu liikumise
tagamiseks sooned.
Redel kinnitatakse tellingu külge
kiirkinnituste abil.
Redelid on kahes pikkuses: 1 m ja 2 m.
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Liigendredel sobib suurepäraselt ka
kõrgendatud paigaldustellingute
liikumisteeks.

ASC® alumiiniumtellingute süsteem

Liigendiga redelid tagavad
tellingutel lihtsa liikumise.
Põhisüsteem koosneb
kahest otsatornist, mis on
omavahel vaheplatvormidega ühendatud. See
võimaldab nt
3,05 m pikkuste
tööplatvormide abil
saavutada tööpikkuseks
kokku 9,15 m.

ASC® alumiiniumtellingute süsteem on optimaalne variant, kui
tellingute tööpikkust on vaja suurendada.
Põhisüsteemi maksimumpikkus neljameetriste platvormidega on 12 meetrit, kuid süsteemi
saab vajaduse korral muidugi ka pikendada.
ASC® alumiiniumtellingute süsteemis saab kasutada ka 1,90 m ja 2,5 m tööplatvorme.
Keskmised piirdeotsad saab asendada piirdetorudega. See tagab takistusteta liikumise ühet
platvormilt teisele kogu tööpikkuses.
Tellingusüsteemi saab ka kokkupandult ühest kohast teise liigutada, mis on teinud meie
tellingud väga populaarseks näiteks professionaalsete katusepaigaldajate hulgas.
ASC® alumiiniumtellingute süsteem on saadaval laiustes 0,75 m ja 1,35 m.

Teeme süsteemi just teie vajadustele sobivaks!
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ASC® A-line’i paigaldustellingud
Sarja A-line paigaldustellingud on väga kvaliteetseks abivahendiks profikasutajatele.
Kuna A-line’i paigaldustellinguid on lihtne kasutada ja need on väga vastupidavad, on
need olnud juba aastaid turuliidriks Hollandis, Belgias ja Luxemburgis.

(Standard)

(Lisavõimalus)

A-line’i paigaldustellingutel on tugevad alumiiniumhinged.
Paigaldusrõngas keevitatakse ja monteeritakse käsitsi, mis tagab suure stabiilsuse ja
vastupidavuse. Paigaldustellingud on saadaval matist või läikivast alumiiniumist ning erinevate
lukustustihvtidega. Standardmõõtmed: laius 0,75 m / pikkus 1,90 m / kõrgus 1,95 m.
Peale selle on torn vajaduse korral saadaval järgmiste mõõtmetega: 0,75 - 190/250/305
(teleskoop) ja 1 : 35 - 190/250/305 (teleskoop).

Paigaldustellingud tarnitakse kõrgekvaliteetse DIN-standardile
vastava kahekordse rataste lukustusmehhanismiga. Ratta
läbimõõt on 150 mm. Standardversiooni kandevõime on kokku
450 kg. Meie raskete ratastega paigaldustellingud on turu kõige
tugevamad tellingud.
Anname toote keevisliidetele eluaegse garantii.
Paigaldustellinguid saab pikendada kuni 8 meetrini. Selleks
kasutatakse 0,75–1,90 m torni standardkomponente. Küsige
lisa meie edasimüüjalt. Paigaldustellingud vastavad kõigile
standardi 5805-2718 BS EN 1004 tehnilistele nõuetele.
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ASC® sarja Easy-X paigaldustellingud
Paigaldustellingute tootevalikusse kuuluvad ka ASC® sarja Easy-X tellingud.
Easy-X on väga stabiilne, käsitsi
keevitatud kvaliteettoode – täiuslik
paigaldustelling.

Raskemate tööde tarbeks tasub valida
sarja A-line paigaldustellingud, mis
varustatakse standardvarustuses
lukustustihvtide ja 150 mm ratastega.

Nende kahe mudeli abil suudab ASC
pakkuda kõigile paigaldustellingute
kasutajatele kõige sobivama kvaliteettoote
just nende vajaduste tarbeks.

Easy-X-i paigaldustellingud tarnitakse standardvarustuses 125 mm ratastega ning selle 225 kg
kandval tööplatvormil on tugevad kandurid. Easy-X vastab standardi EN 1004 klassile 3.
Easy-X on täiuslik kombinatsioon ASC kvaliteedist ja soodsast hinnast.

Ohutu töökõrgus: 3 m.
Mõõtmed: 1,85 x 0,75 x 1,90 m.
Kogumass: 29 kg.
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ASC® tööplatvormid
ASC välja arendatud väga tugevad ja kerged
tööplatvormid vastavad kategooria 3 nõuetele
(2 kN/m²) ning sobivad tehniliselt ka kategooria 4
(3 kN/m²) fassaaditellinguteks.
Tänu tugevatele ¾ osas ümbert keevitatud
taladele on ASC tööplatvorm väga tugeva
konstruktsiooniga, mis tagab suure koormatavuse,
kuid samas platvormi enda kerge kaalu.
ASC tööplatvormid valmistatakse vetthülgavast (Fortodeck-ehitusega) vineerist , mille tootmisel on
kasutatud parimat Soomes kasvanud puitu.
Tööplatvormi pind on kulumisele vastupidav ega ole
libe. Kandurkonksud on valmistatud 2 tolli paksusest
täisalumiiniumist.
Luugid, hinged ja muud osad on valmistatud
kõrgekvaliteetsetest materjalidest, mis tagab toote
pika kasutusea.

ASC® süsinikkiust tööplatvormid (kerged)
ASC pakub ka eriti kergeid, kuid samas tugevaid
süsinikkiust valmistatud tööplatvorme.
ASC® süsinikkiust tööplatvormi meekärjestruktuur
ühendatuna kiudtugevdusega komponentidega muudab
tööplatvormi tugevaks, kuid samas puitplatvormist 25%
protsenti (4 kg) kergemaks ja vastupidavamaks.

ASC X-light-Deck® (ülikerge)
ASC X-light-Deck® on tipptehnoloogia alusel valmistatud
alumiiniumprofiil. Selle keevitatud ja poltkinnitusega talad
moodustavad täiusliku kombinatsiooni jõust ja kergusest.
Tööplatvormi kaas on ülikergest süsinikkiust ning ka
kandurkonksuna kasutatakse tavapärasest kergemat
versiooni. Tänu kergetele materjalidele ja tänapäevasele
ühendustehnoloogiale on kaalu tavalise platvormiga
võrreldes 5 kg vähendatud.
ASC X-light-Deck®-i tööplatvormi aluspõhja ainulaadsed
risttalad tagavad kerge konstruktsiooni ja lihtsa
teisaldatavuse. ASC X-light-Deck®-i tööplatvorm
muudab torni monteerimise varasemast ohutumaks ning
vähendab ülekoormusest tekkivat vigastuste ohtu.
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ASC® tellingukatted
ASC® Uni-tent’i universaalkate
Universaalkate Uni-tent sobib kõigile ehitustellingutele. Tavaliselt on vaja valida kas kitsas või lai
kate, kuid Uni-tent lahendab selle probleemi.
Tänu lihtsale ja tugevale kolmes suunas liigendiga konstruktsioonile saab katet kasutada isegi
175 cm laiadel tellingutel. Katet saab kallutada ülespoole (mistahes nurga all) või allapoole (nt vee
juhtimiseks sadeveekaevu).
Ainulaadne kolmes suunas liigenditega ehitus tagab
sujuva reguleerimise vajaliku nurga alla ja sobivale
pikkusele.
Kasutades kaitsekatte lühimat pikkust ees, on võimalik
vastavalt suurendada kaitsekatte pikkust taga. Sellisel
juhul saab tellingutel töötamist paremini kaitsta tagant
suunatud mõjude eest.

ASC® universaalkate
Tänu reguleeritavatele teleskoophingedele saab riiet pingutada ning sellisel moel katte
laperdamist minimeerida.
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ASC® Euro alumiiniumtellingutorn
ASC® Euro alumiiniumtellingutorn on turu kõige uhkem toode.
See on valmistatud väga kvaliteetsest 1,6 mm paksusest alumiiniumist. Tänu sellele on
tellingutorn konkurentide omadest kergem, kuid samas väga tugev. Läikiv alumiinium ei määri
töötamisel käsi, mistõttu see sobib eriti hästi maalritele. Pindade profiil tagab hea
libisemiskindluse igas suunas. Tööplatvormid on pikkusega 1,9, 2,5, 3,05 või 4 m, laius on
61 cm. Kitsamate tellingute välislaius on 0,75 m ja laiemal (kaks platvormi kõrvuti) 1,35 m.
Paigaldusrõngad
Paigaldusrõngaste ainulaadsed lukustustihvtid tagavad kiire kinnitamise. Iselukustuvate
tihvtidega rõngaste kinnitus on alati kindel. Torni ei ole kunagi võimalik valesti püsti panna ning
lisaks käib püstitamine ja demonteerimine väga kiiresti. Paigaldusrõnga alumiiniumkarkassi
paksus on 1,6 mm ning see on kinnitatud tippkvaliteetse ümara TIG-keevituse abil. Kõik osad
on kinnitatud käsitsi ja need vastavad kõigile nõuetele (nt EN 1004).
Tööplatvorm
Tööplatvorm koosneb tugevalt keevitatud
alumiiniumkarkassist ja veekindlast
libisemisvastase pinnaga vineerplaadist ning on
varustatud massiivsete kandurkonksudega.
Tööplatvormid vastavad kõige kõrgematele
nõuetele (klass 3) ja taluvad koormust kuni
275 kg. Tööplatvormideks saab valida ka
kergemad süsinikkiust plaadid või ülikerged X-light
süsinikkiudplaadid. Tööplatvormid varustatakse
eriprojekteeritud kandurkonksudega.
Toed
ASC® Euro alumiiniumtellingutorni toed
valmistatakse sama kvaliteetsest alumiiniumist
nagu rõngad. Toed on väga tugeva ehitusega,
kuid siiski kergesti kasutavad ning neid saab osta
ka patenteeritud Quick-Lock®-süsteemiga
varustatuna.

1

2
3

Ratas + alumiiniumvõll
Polümeerratastel (200 mm) on kahekordne
pidurisüsteem. Rattad saab lukustada nii pöörlemis- kui
ka veeresuunas. 300 mm alumiiniumvõll on kõrguse
suunas reguleeritav. Rataste suurim lubatud koormus on
500–800 kg ja rattad vastavad kõigile kehtivatele
nõuetele. Näiteks TUV, EN 1004, DIN 4422.
Stabilisaatorid
Stabilisaatorid valmistatakse kõrgekvaliteetsest alumiiniumist. Neid on saadaval eri pikkuses nii
tavalises kui ka teleskoopversioonis. Kõikide stabilisaatorite plastosad on väga kerged ja samas
tugevad.
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Eelised
• Kiire ja ohutu püstitamine ja demonteerimine.
• Vastab kõigile ohutusnõuetele: väga kindel lukustus ja kerge ehitus.
• Väikesed ülalpidamiskulud – raame saab väga lihtsalt lahti võtta.
• Eraldi lukustustihvte vaja ei ole.
• Kõik osad vastavad standardile EN 1004 ning tugevus- ja stabiilsusarvutustele.

ASC® trepikojatellingud
ASC tutvustab turvalist lahendust treppidel ja trepikodades töötamiseks. ASC®
trepikojatellingud pakuvad mitmesuguseid reguleerimisvõimalusi, tänu millele saab
tellinguid kasutada peaaegu kõigis olukordades.

Takistamatu juurdepääs luugi kaudu.

Komplekt sisaldab järgmisi osi:
1 horisontaaltugi, 1,90
1 läbikäiguraam, 75
1 reguleeritav seinatugi liitmikega
1 paigaldusraam 75-28-1
1 spetsiaalne diagonaaltugi
1 paigaldusraam 75-28-2
1 tööplatvorm 190 luugiga
4 reguleeritavat jalga
1 alumiiniumist ääreliistude komplekt 75-190
1 topeltpiire 190
2 piirderaami 75-50-2
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ASC® XXL-alumiiniumtellingutorn
ASC® XXL-alumiiniumtellingutorn on tavalisest tootest laiem. Tänu laiemale
konstruktsioonile saab tööplatvormi kergesti paigutada diagonaaltugede
vahele mistahes kõrgusele ilma diagonaaltugesid teisaldamata.

• ASC® XXL-alumiiniumtellingutorni laius on 90 või 150 cm
• Selle saab tarnida mistahes lukustustihvtidega varustatult.
• Kvaliteediklass on A ehk sama nagu tavalisel alumiiniumtellingutornil.
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ASC® Layco alumiiniumtellingud
ASC® Layco alumiiniumtellinguid valmistab ASC eritootmisosakond.
Kvaliteetsed alumiiniumtellingud on 3 mm paksusest alumiiniumist. Redeliraami astmed asuvad
üksteisest vaid 250 mm kaugusel ning neid toestab keskelt lisatoru, mis on keevitatud otse
karkassi keskele. Tänu sellele on Layco tellingud enneolematult stabiilsed ja vastupidavad.

Spetsiaalselt ASC® Layco
alumiiniumtellingute jaoks
loodud terasvõlli, tugevate
laagrite ja velgedega
rattad, mis taluvad rasket
tööstuskoormust.
Tugipoomide konksud
taluvad ka raskemat
kasutust. Konksude hea
ühenduse tagab nende
õhutihe alumiiniumvalust
korpus, mille sees on
massiivne
alumiiniumvedru.
Ka kõik Layconi toed on
valmistatud 3 mm
paksusest alumiiniumist.

Tööplatvorm on valmistatud kahekordsest ASC-tööstusprofiilist, mis on võimaldanud teha
tööplatvormi veel laiema ja tugevama.
ASC® Layco alumiiniumtellingud on saadaval kahes suuruses:
800 x 1800 mm ja 1500 x 2850 mm.
ASC valmistab ka ehitustellingutele mitmesuguseid laiendusi, näiteks keskosas
läbikäiguraame, konsoole jms.
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ASC® alumiiniumtellingu lisatarvikud
Torni rattad
ASC alumiiniumtellingute rattad on profikvaliteediga ja valik on lai.
Alumiiniumtellingud tarnitakse kahekordsete piduritega varustatud
200 mm ratastega, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist.
Tsingitud terasest valmistatud võll ja tugev kukkumiskaitse tagavad,
et rattad on väga stabiilsed ja turvalised.

A

B

C

D

E

ASC pakub laias valikus tellingute rattaid, kuid ka kõiki muid (tööstus)rattaid.
Kui soovite lisateavet, võtke ühendust Exicon Finland Oy või ASC peakontoriga. ASC pakub
lahendusi kõigile ette tulevatele probleemidele. Kui teie probleemidele veel lahendust leitud ei ole,
siis meie soovime selle leida.

F
Ehitustellingute põrkekaitse
• Seina vastu põrkumise kaitse
• Seinakinnitus
• Kaitse

ASC® tellingujalg
Ehitusobjektidel on tihti raske leida tellingutorni püstitamiseks kindlat ja
stabiilset pinda. Patenteeritud ASC® tellingujalg on loodud kõigi
tööohutuseeskirjade ning kasutajate esitatud soovide alusel.
Tööohutuseeskirjad määravad, et tellinguid
võib püstitada vaid tugeval ja horisontaalsel
pinnal, kuid see ei ole praktikas alati võimalik.
ASC® tellingujalgade abil saab tugipinda
suurendada selliselt, et surve cm² kohta
väheneb tavalise tellingurattaga võrreldes kuni
400%.
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ASC® ääreliistukomplektid

Puidust ääreliistukomplekt on lihtne ja soodne lahendus.
Puidust ääreliistud tarnitakse plastkinnitustega.
Tootevalikus on ka plastkinnitustega alumiiniumääreliistud ning kõige
lihtsama lahenduse vajajatele on tootevalikus hingedel (Fast-Click®)
alumiiniumääreliistud.

Puidust ääreliistude komplektid
Puidust ääreliiste on plastist kinnitustega
lihtne paigaldada.

Alumiiniumist ääreliistude komplektid
Alumiiniumääreliistud on kerged ja
vastupidavad.

Fast-Click®-ääreliistu komplektid
Uued hingedel Fast-Click®-ääreliistud on
valmistatud 2 mm paksusest kvaliteetsest
alumiiniumist. Pressitud alumiiniumist
valmistatud hingede lukustustihvtid on
roostevabast terasest. Hingesid saab
hooldamiseks või vahetamiseks lahti
võtta. Ääreliistude otsad on viimistletud
vormi valatud PE-st otsakatetega.

1
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Süsteem on väga tugev ja lihtne. Komplekt
kinnitub paigaldusraamile nagu iseenesest.
Standardile EN 1004 vastavate ääreliistude
kõrgus on 150 mm ja need aitavad tõhusalt
vältida asjade kukkumist.

ASC® alumiiniumkäigusillad
ASC® alumiiniumkäigusillad on juba palju aastaid
professionaalide hulgas menukad kvaliteettooted
olnud. Nüüd on need veelgi paremad.
Meie insenerid uurisid uuesti käigusildade kõiki
omadusi ja komponente. Otsatala materjaliks valiti
alumiiniumisulam. Tugiristtalad asendati kergemate ja
tugevamatega. Tulemuseks on täiesti uus, kerge
konstruktsioon, mille on teinud võimalikuks uusim
monteerimistehnika. ASC® uued käigusillad on
varasemast turvalisemad ja vastupidavamad.
Piirdepostide paigutamiseks loodud uus tehnoloogia
muudab käigusillad varasemast stabiilsemaks ja
lihtsamini kasutatavaks. Pange tähele! Kui käigusilda
kasutatakse tööplatvormina, tuleb kasutada ääreliiste.
Ainulaadne kahekordne profiil tagab suurema jäikuse
ja samas kerguse. Platvorm on tehtud
libisemiskaitsega alumiiniumplaatidest. 1 m laiuseid
platvormi saab eraldi vahetada. Käigusillad saab
varustada konksudega ja sillad saab paigutada
sirgesse ritta. Piirded saab paigaldada vasakule ja
paremale poolele ja neile saab panna ka ääreliistud.
Piirdeid saab kokku murda, mis väldib kahjustusi
transportimise käigus.
Kõik alumiiniumist käigusillad vastavad
miinimumkoormuse nõuetele (150 kg/m²) ja ning on
ehitatud täielikult HD 1004 - P6 nõuete kohaselt.
Alumiiniumprofiili kõrgus on 15 cm ja silla laius 61 cm.
Libisemist vältiva pinnakattega alumiiniumist käigusild
on kerge ja tugev!
Alumiiniumpiire on kokkumurtav ja selle saab
paigaldada silla mõlemale poolele. Teise võimalusena
saab käigusilla tarnida kandurkonksude või muude
kliendile vajalike lahendustega. Saadaval järgmistes
standardpikkustes (muud suurused tellimisel)
Pikkus:
3 meetrit
4 meetrit
5 meetrit
6 meetrit
7 meetrit
8 meetrit
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Mass:
18 kg
24 kg
30 kg
36 kg
42 kg
48 kg

ASC® alumiiniumist katusetellingud
ASC katusetellingud on suurepäraseks abivahendiks katusel ja korstna ümber töötamisel.
Sobivad katustele, mille kalle on 30–60 kraadi. Laiad katusetellingud mitmeks kasutusotstarbeks.

Harjakinnitus

Jalusepost – jalus
Jaluse saab kinnitada otse harjakinnitusse.
Töökõrgust saab ülemist ja keskmist posti
jätkates ise seada.

4,53 m
3,13 m
0,88 m

Katusetellingu
kaugus
harjast.
Võimalikud on ka suuremad kaugused
(tugipostide lisamise teel)
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ASC® treilerid ja tõstukialused

Meie treileritega on alumiiniumtellingute transportimine lihtne. Lahtine treiler võimaldab
olukorda kergesti kontrollida ning koorma peale- ja mahalaadimine käib kiiresti. Kvaliteetsetest
komponentidest valmistatud treilerid on pika kasutuseaga. Vedamiseks on vaja B-kategooria
juhiluba.

Põhimudel. Lihtne ja tugev treiler, millel
saab vedada 2 ehitustellingut (töökõrgus
8 m) + tarvikuid.
Mõõtmed P 368 x L 200 x K 200.
ASC® tõstukialus
Treileri ja ladustamisraami
vahele paigutub uus ASC®
tõstukialus, millel on ASC®
treileri teraskarkass. 4 mm
paksune raam on väga
vastupidav, kerge ja
hooldusvaba.
Edasi arendatud
tootmistehnoloogia võimaldab
alust tõstukiga transportida nii
risti- kui ka pikisuunas.
Laadimine enamikule treileritele
on kiire ja lihtne.
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Pikendatud mudel. Eriti tugev, kerge ja
kvaliteetne treiler, millel saab vedada 4
ehitustellingut (töökõrgus 10 m) + tarvikuid.
Mõõtmed P 431 x L 183 x K 190.

ASC® katuse turvapiirete süsteem
ASC loodud alumiiniumist katuse turvapiirete süsteem tehakse ASC standardkomponentidest,
kasutades kõige uuemat tehnoloogiat. Süsteemi on väga lihtne kasutada. Piirdeposti juures
kasutatakse alumiiniumist dorton-liitmikku piirdetoru kinnitamiseks. Põhikarkass on valmistatud
3 mm alumiiniumprofiiltorust, mis kindlustab kerge ja vastupidava konstruktsiooni.
Haakliigenditega süsteem tagab turvalise kinnituse. Katuse turvapiirete süsteemi ei ole vaja
katuse külge kinnitada, mistõttu on seda töö käigus lihtne teisaldada.

Katuse turvapiirete süsteemi hoiavad paigal katusele paigutatavad 22,5 kg kaaluvad
betoonraskused. Turvapiirete postide suurim lubatud vahe on 3 m.

Katuse turvapiire on mõeldud taluma kõige nõrgemas kohas (3-meetrise vahe keskel)
punktkoormust 300 kg. Tootevalikusse kuuluvad ka piirete nurkühendusdetailid.

Standardpiirdetorud on 3 m pikad ja need ühendatakse üksteisega turvakinnituste abil nagu
alumiiniumtellingutornidki. Betoonraskused (22,5 kg) on valmistatud tsemendisegust B25 ja varustatud
kuumtsingitud terasest valmistatud kandekäepidemetega.
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ASC® multipaigaldustellingud

ASC on loonud multipaigaldustellingud, mille tööplatvormi alla paigaldatavad redelid annavad
ohutu ja lihtsa võimaluse tellingutele tõusta.

Multipaigaldustellingud on saadaval laiuses 90 cm ja nende tööplatvormi kõrgus on 2 m.
Turvaline torn tarnitakse varustatuna kahe turvapiirde ja horisontaaltoega.
Mõõtmed: 190 cm x 90 cm.
Töökõrgus: 3,80 m.
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Eritellingud

Projekteerime alumiiniumtellinguid ka
vastavalt klientide erisoovidele.
Küsige lisa!
Exicon Baltic SIA
Riga / Esko Palk
Tel +372 566 33092
e-post: esko@gerrante.ee

”POWERED BY EXPERIENCE”
Maaletooja:
Alumiiniumtellingud.ee
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