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• Kranløftepunkter som standard

• Gaffelspor som tilvalg

• Forstærket aluminiumsramme som giver total stabilitet

• Selvlukkende låge ved platformens indgang i henhold til BS EN 1004: 2004

• Kraftige 200mm roterende- & låsbare hjul

SAFELOADER PLATFORM 6000
EGENSKABER & FORDELE

EGENSKABER 

Bredde 

Højde

Længde

Materiale

Øvrig info

700mm

1400mm

6000mm

Aluminium 

Trappe i den ene ende

Produktnavn

Kategori

A

B

C

D

E

F

SafeLoader 
Platform 6000

Stilladser og 
platforme

200mm hjul

Hurtigt monteret rækværk-
system

Selvlukkende låge

Kryds forstærkning 

Kranløftepunkt

45-graders trappe
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500KG
WEIGHT RATING

COMPLIES TO

1004: 2004
BS EN 

https://www.bgfix.se/byggarbetplats-sortiment/stallningar-plattformar/safeloader-plattform-6000/


SAFELOADER PLATFORM 6000
KERNEFUNKTIONER

Selvlukkende port ved indgangen til platformen: En meget brugervenlig og sikker løsning 
sammenlignet med en barriere. Brugeren kan let åbne porten ved adgang til platformen ved at 
skubbe den, og porten lukker sig selv bagefter og skaber en sikker beskyttelse.

45-graders trappe: Dette er sikrere og mere håndterbart sammenlignet med standardtrapper,
især når du flytter og bærer materialer og andet udstyr til og fra platformen. Den 220 mm
dybe trappe med skridsikre trin gør trappen mere sikker at bruge under alle vejrforhold.

Kraftige roterende- & låsbare 200mm hjul: Disse robuste hjul er designet til hårde 
byggepladsforhold med forseglede kuglelejer for ekstra slidstyrke.

Kranløftepunkter: Tydeligt markerede løftepunkter gør transporten nemmere. 

3mm skridsikkert og perforeret gulv: Gulvet er designet til brug under de hårdeste forhold. De 
hævede aluminiumsperforeringer giver det bedste greb. Dette har vist sig at være en overlegen 
slidbaneoverflade med hensyn til holdbarhed og greb sammenlignet med andre 
metaloverflader.

Beskyttelsesrækværkssystem med hurtig frigørelse: Alle rækværker (med tilhørende 
fodskinner) er aftagelige og passer under platformen når den transporteres. Dette fjerner 
svejsespænding og skader på rækværket og gør platformen mere kompakt og let at 
transportere.

Fuldt kompatibel design: Hver platform er fremstillet i overensstemmelse med BS EN1004: 
2004 og fremstillet til at bære en SWL (Safe Workload) på 500 kg.

Fremstillingscertificering og SWL-plader: Disse plader er standard på hver platform og er 
serialiseret efter certificering.

Tværarmeret aluminiumsramme: Meget længere holdbarhed og stærkere sammenlignet med 
en ligeforstærket ramme.
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