ZARGES–
Žebříky.
Balení, přeprava.
Speciální
konstrukce.
Pro ZARGES je zákazník vždy na prvním místě. Je jedno, jestli se
jedná o sériové produkty, speciální řešení nebo rozsáhlý servis –
naši zákazníci profitují denně z kvalitních a bezpečných výrobků.

Další informace naleznete na internetu a u odborných prodejců.
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Nalezneme pro Vás řešení – zkuste to s námi
Pro komplexní a individuální řešení Vašich problémů za Vás převezmeme
celý proces – od plánování, přes výrobu až po montáž a servis.

 Individuální řešení.
 Společné řešení s naším odborným poradcem.

NÁPAD A
NABÍDKA

 Výborný poměr cena - služba díky konfigurátoru
a stavebnicovému systému.
 Detailní nabídka s výkresem a 3D modelem.

PROVEDENÍ A
REALIZACE
 Technická dokumentace.
 Dodávky náhradních dílů.
 Semináře a školení.
 Kontroly produktů.

SERVIS A
PODPORA
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 Poprodejní servis.
 Rychlá pomoc při problémech.

KONTAKT
 Rychlé řešení díky standardizování.
 Rychlá výroba a dodání.
 Montáž odborným personálem.
 Vysoká kvalita a bezpečnost.
 Odpovídá relevantním normám.
 Konstrukce zkoušeny TÜV.

Telefon:
543 234 727
Fax:
543 213 760
E-mail:
obchod@zarges.cz
Internet:
www.zarges.cz
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Online konfigurátor schodů a přechodů

Výroba na míru bez příplatku!

Tak snadné:
Konfigurace – registrace – hotovo!
www.creaxess.cz
Využijte 24h servis na internetu! Jestli jde
o stacionární schody nebo mobilní plošiny:
Online konfigurátor ZARGES nabízí jednoduchou
konfiguraci s přihlédnutím ke všem platným
normám.

Vaše výhody na první pohled
 Online konfigurace v souladu s normami s 3D vizualizací.
 Okamžitá nabídka včetně 2D výkresu s důležitými rozměry.
 3D model pro Vaše plánování (po odsouhlasení).
 Rychlé dodání během několika dnů.
 Snadná montáž díky spojovacímu systému ZARGES.
 Výroba na míru bez příplatku!
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Individuálně konfigurovatelné schody
a přechody pro údržbové práce na
průmyslových zařízeních nebo jako
přístupové prostředky

Možnosti konfigurace
 Sklony 45°a 60°.
 Svislé výšky do 4.510 mm při 45°.
 Svislé výšky do 5.250 mm při 60°.
 Šířky schodů 600, 800 a 1.000 mm.
 Volitelné povrchy: rýhovaný hliník nebo ocelový rošt.

Další možnosti konfigurovatelné online.

Nepotřebujete žádné
speciální znalosti:
Nechte se vést!
Systém Vás provede a zajistí si
všechny relevantní údaje jako např.
výška, délka plošiny nebo varianta
zábradlí apod. Po pár krocích
obdržíte Vaši nabídku včetně
výkresu – je to tak snadné.

Jsme zde pro Vás:
Osobní poradenství
expertem ZARGES.

ZARGES Hotline:

Využijte servis online
konfigurátoru schodů
a přechodů.

Tel.: 543 234 727
Fax: 543 213 760
E-mail: obchod@zarges.cz

Přímo na
konfigurátor:

www.creaxess.cz
7

02

Plánovací systém výstupových žebříků

Tak snadné:
Konfigurace – registrace – hotovo!
http://www.zarges.cz/produkty/vystupovezebriky-43.
Využijte 24h servis na internetu: Jestli jde o údržbové
nebo nouzové žebříky na budovách nebo o přístupové
žebříky ke strojům: Nový plánovací systém ZARGES
zjednosuší konfiguraci Vašeho výstupového žebříku
s přihlédnutím ke všem platným normám.

Vaše výhody na první pohled
 Online konfigurace v souladu s normami s 3D vizualizací.
 Okamžitá nabídka včetně 2D výkresu s důležitými rozměry.
 3D model pro Vaše plánování (po odsouhlasení).
 Statický výpočet ke stažení, kontrolní listy, obrázky,
prezentace atd.
 Texty pro projektanty a architekty.
 Výroba na míru bez příplatku!
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Výstupové žebříky ZARGES nabízejí hospodárné řešení pro nouzové
výstupy, přístupy ke strojům nebo stacionární přístupy k údržbě
budov. Všechny komponenty pocházejí přímo od výrobce a jsou
vzájemně optimálně sjednoceny pro přizpůsobení všem požadavkům.
K hospodárnosti přispívá také rychlá a snadná montáž!

Výstupový žebřík pro přístup ke stroji

Stacionární výstupový žebřík na silu

Jsme zde pro Vás:
Osobní poradenství
expertem ZARGES.
Využijte servis online konfigurátoru
výstupových žebříků.
http://www.zarges.cz/produkty/
vystupove-zebriky-43

ZARGES Hotline:
Tel.: 543 234 727
Fax: 543 213 760
E-mail: obchod@zarges.cz

Přímo na
konfigurátor:

Výstupový žebřík s
nepřímým výstupem
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Stavebnicový systém speciálních konstrukcí

Výhody stavebnicového
systému ZARGES:

Jednotlivé moduly:

 Lze individuálně přizpůsobit Vašim požadavkům.

 Plošiny.

 Nízká hmotnost znamená snadnou manipulaci.

 Schody a žebříky.

 Přesná, robustní a stabilní konstrukce.

 Zábradlí a doplňky.

 Spojení jednotlivých modulů tvarovým stykem.

 Adaptace na kontury.

 Odolnost proti korozi a chemikáliím po dlouhou
dobu – bez nutnosti povrchové úpravy!

 Pojezdy.

 Odolné UV záření.

 Různé povrchy schodů a plošin.

 Výškové nastavení.
 Příslušenství.

 100% recyklovatelné.
 Ergonomické pro větší bezpečnost a snadnou obsluhu.
 Dlouholeté dodávky náhradních dílů a snadno
vyměnitelných komponentů.

Odpovídá všem platným normám:
 ČSN EN 14 122 – Bezpečnost strojních zařízení –
Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením.
 ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí
a hliníkových konstrukcí.
 Směrnice 2006/42/EG.
 ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality.

Čtyřnásobný přechod
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Stanice na kontroly traktorů

Povrchy plošin a stupňů

Rýhovaný hliník

Xcut hliník

Plechový profilovaný rošt

Mřížový rošt

Hliníkový rýhovaný plech

Plošiny

Příklad rovné plošiny

Příklad dřevěné plošiny ve tvaru U

Příklad plošiny s rampou

Plošiny s poklopy pro údržbu

Schody a žebříky

Pevné schody

Schody s nastavitelnou výškou
(čtyřprofilové)

Teleskopické schody

Žebřík
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Zábradlí a zajištění proti pádu

Pevné

Nasazovací

Sklopné

Výkyvné

Zasunovací

Horizontálně posuvné

Závěsné

Samozavírací dvířka

Teleskopické

Závora

Otočná dvířka

Pevné

Sklopné

Posuvné plechy

Posuvné kazety

Manuální výsuv

Mechanický/elektrický výsuv

Mechanicky ozubená
tyč nebo naviják

Elektricky

Přizpůsobení tvarům

Posuvné plechy, členěné

Nastavení výšky

Manuálně vidlemi / jeřábem
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Hydraulicky vč.
bezp. mechanismu

Pojezdy a kolečka

Traverza

Traverza s výsuvem, otočná

Traverza s vřetenem

Teleskopická traverza s vřetenem (90°)

Kolečka s brzdou

Trojitá kolečka

Kola pro kolejnici

Nastavitelné kolečko

Sigma polstrování

Rohové polstrování

Vlnité polstrování

Oje

Překrytí spár

Oka pro jeřáb

Oka pro vidle

Rychloupínače

Vodící kolečka

Zajišťovací řetízky

Odkládací plocha na nářadí

Stavěcí zařízení

Média - elektřina

Média - stlačený vzduch

Média - osvětlení

Příslušenství

13

04 Přístupové prostředky
V rámci stavebnicového systému ZARGES
nabízíme přístupové prostředky v různých
provedeních: stacionární/mobilní schody,
žebříky nebo rampy, volitelně kombinovatelné
s mezipodestami nebo pracovními plošinami.

Schodiště se dvěma
úrovněni

Výsuvný žebřík s podestou

Schody se stranovým pojezdem

Pevné schody s dvířky

Sklopné schody
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Sklopné schody
pomocí lana

Stacionární
schodiště

Stacionární schody s meziplošinou

Schody s nastavitelnou výškou

Přístup pomocí rampy

Výstupový žebřík na chladící věži

15

05

Pracovní a údržbové plošiny
Pracovní a údržbové plošiny ZARGES lze
přizpůsobit téměř všem obrysům a lze je
upevnit buď do podlahy nebo přímo na zařízení.
V kombinaci s přístupovými prostředky vzniknou
stacionární nebo mobilní plošiny, které
perfektně odpovídají Vašim požadavkům.
Robustní konstrukce z hliníku může mít
nosnost až 500 kg/m2.

Sestava můstků

Pojízdná údržbová plošina pro přepravu osob

Stacionární pracovní plošina

Kontrolní stanoviště s jeřábem

Pracovní plošina s výškově stavitelnými nohami
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Pracovní a údržbová plošina
na kontrolním stanovišti

Pracovní plošina zavěšená na stropě s pneumatickými poklopy

Pojízdná rozkládací údržbová plošina s teleskopickým žebříkem
a přizpůsobením obrysům

Plošina pevně upevněná ke stroji

Pracovní a údržbová plošina jako kontrolní stanoviště
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Pracovní a údržbová plošiny
Pracovní a údržbová plošiny ZARGES s celoobvodovým
zábradlím a madly nebo jištěním proti pádu zaručují
nejvyšší bezpečnost při práci. Různé pojezdy zajistí
snadnou mobilitu.
Dodáme Vám plošiny s rychloupínáním, rozložitelné,
v různých šířkách, se sklopnou rampou nebo nůžkovým
zdvihem, výškově nastavitelné nebo s pevnou výškou.

Údržbová plošina s jištěním proti
pádu upevněná na stroji

Pracovní plošina na nosných ramenech

Údržbová plošina pro čerpací zařízení

Spojené pracovní plošiny

Pevná pracovní plošina
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Elektricky výškově stavitelná
mobilní údržbová plošina

ZARGES tip
Máte dotazy ohledně speciálních konstrukcí?
Kontaktujte nás:
Tel.: 543 234 727 · Fax: 543 213 760
nebo: obchod@zarges.cz

Rozkládací pracovní plošina na kolejích v kombinaci s lešením

Mobilní pracovní plošina se sklopnými plošinami

Mobilní pracovní plošina se sklopnou plošinou a jeřábem

Pracovní plošina se sklopnou klecí zábradlí s integrovaným nástupem
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Ochrana proti pádu a zábradlí
Různá zábradlí a ochrana proti pádu zajišťují
vysokou bezpečnost a flexibilitu v souladu
s Vašimi požadavky:
 Rychle montovatelné zábradlí.
 Výškově stavitelné klece zábradlí.
 Přesahující klece zabradlí.
 Nasazovací a variabilní klece zábradlí.
 Závěsná nebo vyvýšená ochrana proti pádu.

Zábradlí a ochrana proti pádu
na kontrolním stanovišti

Závěsná telskopická ochrana proti pádu

Mobilní vyvýšená ochrana proti pádu

Oboustranná ochrana proti pádu na pracovišti

Pevná celoobvodová ochrana proti pádu
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Výškově stavitelná
klec zábradlí

Přesahující podélná klec zábradlí na můstku

Ochrana proti pádu nad strojem

Nasazovací klec zábradlí

Výškově stavitelná klec zábradlí
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Cisternové schody
Pomocí cisternových schodů ZARGES se
bezpečně dostanete k odvětrání, údržbě nebo
čištění cisterny nebo tankovacího zařízení.
Volitelně v pevném nebo výškově stavitelném
provedení, stacionární nebo mobilní. Pevná
konstrukce a různé tvary zábradlí splňují,
co slibujeme: vždy nejvšší stupeň bezpečí.

Výškově stavitelné
cisternové schody

Cisternový údržbový portál

Cisternové schody s pravoúhlou výškově stavitelnou klecí zábradlí

Výškově stavitelné cisternové schody s oválnou klecí zábradlí

Cisternový žebřík
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Výtahy a pohyblivé plošiny

08

Žebříkové výtahy ZARGES splňují směrnice pro strojní zařízení
2006 a zajistí Vám komfortní způsob způsob vertikální dopravy
osob nebo materiálu. S naším servisním výtahem TBA 6000-5
dosáhnete pohodlně výšky až 120 metrů.

Naše manuálně nebo elektricky poháněné
pohyblivé plošiny zaručují rychlý a bezpečný
přístup ke strojům a linkám. Tam, kde nelze
umístit pracovní plošinu, umožní naše pohyblivé
koše odbornému personálu dostat se na
správné místo.
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ZARGES pracovní plošiny ZAP

Pracovní plošiny ZAP nabízejí nejvyšší míru bezpečnosti i při déle trvajících údržbových nebo inspekčních pracích, při
práci nad hlavou nebo při manipulaci s objemnými nebo těžkými předměty a splňují požadavky směrnic EU pro práci
ve výškách.

ZAP Teleskopický plošinový žebřík

Pojízdný i v rozloženém stavu

Prostorná stabilní odkládací miska

Ve složeném stavu šetří místo

Nastavení výšky

Snadno sklopná díky vzpěrám s
kloubem

Ve složeném stavu šetří místo

Pojezd s vřeteny

Nastavení výšky

ZAP pracovní plošina
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ZARGES tip
Více informací naleznete
v hlavním katalogu a na:
www.zarges.cz/ke-stazeni

ZAP Sklápěcí montážní plošina

 Sklopné schody s 200 mm
hlubokými stupni pro
pohodlný a bezpečný nástup.
 Řiditelná kolečka pro rychlý
a pohodlný přesun.
 Rychle připraveno k práci
díky centrální brzdě na
vstupní části.
 Průchozí dveřmi
i v rozloženém stavu.
 Prostorná pracovní plošina
1.800 x 600 mm.
 Odzkoušeno podle BGR 173celková – Celková nosnost
200 kg/m2.

 íky sklopnému rámu a schodům
D
šetří místo ve složeném stavu pro
přepravu a skladování

Flexibilní možnosti použití díky třem různým výškám plošiny

Aretace centrální brzdy pedálem

Uvolnění centrální brzdy
nadzvihnutím plošiny

200 mm hluboké stupně
pro pohodlný vstup

Schody lze sklopit pro přesun
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Pojízdná lešení

Lešení mají tu výhodu, že je lze snadno a bez nářadí rozložit
a uskladnit bez nároku na místo.
ZARGES nabízí v programu Z600 širokou paletu standardních
pojízdných lešení se třemi délkami plošiny (1,80 - 2,50 - 3,00 m)
a dvěmi šířkami plošiny (normální a široké provedení) až do
max. povolené pracovní výšky 14 m dle ČSN EN 1004.
Maximální bezpečnost nabízí nové lešení Z600 S-PLUS –
pojízdné lešení se zábradlím se vzpěrami, které zajistí
bezpečnost již během montáže a demontáže.

ZARGES tip
Více informací naleznete
v hlavním katalogu a na:
www.zarges.cz/leseni

Kromě sériových lešení nabízí ZARGES také speciální produkty jako např. lešení s přemostěním. Je možné dodat také
podélně spojená lešení nebo kruhové lešení.

3 délky přemostění:
1,80 - 2,50 -3,00 m

Podélně spojené pojízdné lešení

Pracovní výšky od
5,40 do 8,20 m

Kruhové lešení s flexibilními rohovými elementy
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Hliníkové bedny
Bedny ZARGES K470
Více informací naleznete
v hlavním katalogu a na:
www.zarges.cz/K470

ZARGES tip
22607

ZARGES tip

11

4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Všechny velikosti k dodání také s
osvědčením pro nebezpečné zboží.

Citlivé přístroje pro expedice, humanitární dávky do zahraničí nebo přeprava nebezpečného zboží: Klasika od
firmy ZARGES bedny K470 nabízejí perfektní ochranu pro vše, co potřebujete vzít s sebou – a také v extrémních
podmínkách. Rozsáhlé příslušenství zajistí optimální řešení obalu pro každou situaci.

Bedny ZARGES K424XC

Mobilitu bedny K424XC zajišťují kolečka integrovaná do robustního
hliníkového rámu. Vysoká zatížitelnost i přes nízkou vlastní hmotnost –
osvědčená kvalita ZARGES mluví sama za sebe.

Příklad použití: Bedna K424 CX
s individuální výplní podle přání
zákazníka pro bezpečnou přepravu
citlivých přístrojů

Ergonomicky dokonalou manipulaci zajistí teleskopická trolej a extra velká
vyměnitelná kolečka zvyšující vzdálenost bedny od země, což zlepšuje
průchodnost terénem. Flexibilní vnitřní výbava nabízí řešení téměř pro
všechny požadavky na bezpečí přepravovaného obsahu.
27
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Speciální kontejnery
Příklady našich zakázek:
 Tlaku odolná konstrukce.
 Provedení odolné stříkající vodě.
 Ochrana zboží proti otřesům a vibracím.
 Stohovatelné kontejnery.
 Otvory pro vidle vysokozdvižného vozíku.
 Lakování a popis podle přání zákazníka.
 Neomezené možnosti přepravy od
jednoho kusu až po sypký materiál.

Speciální hliníkové kontejnery se zhotovují individuálně podle Vašich požadavků. Jejich konstrukce je kreativní
a výroba probíhá pomocí nejmodernějších technologií. Oblasti použití jsou skladování nebo přeprava velkých
přístrojů, stavebních dílů, částí letadel a dalších komponentů pro leteckou a kosmickou přepravu nebo je lze použít
v průmyslové oblasti jak na zemi, ve vodě nebo ve vzduchu.

Prostorný kontejner pro velké přístroje

Stohovatelný kontejner

K 470

Tlaku odolný kontejner s klimatizační jednotkou

28
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Servis a informace
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Prosíme o vyplnění údajů pro zpracování individuální nabídky.

Příjemce nabídky:
Firma:
Kontaktní osoba/oddělení:
Ulice:
PSČ/Místo:
Telefon:
E-mail:
Prosíme o přibližný nákres situace a požadovaného řešení:

Q Alternativa: nákres v příloze

Krátký popis způsobu použití:

Q Použití uvnitř Q Použití uvnitř, venku odstavení/uskladnění*
Q Použití venku*
Požadovaný termín:

Rozměry:
Rozměry plošiny:
(délka/šířka)
Přesahující plošina: Q ano
(prosíme uvést v nákresu vč. rozměrů)

mm

Přizpůsobení obrysům:
(prosíme uvést v nákresu vč. rozměrů)

Q ano*

Ochrana plošiny proti nárazu:
(prosíme uvést v nákresu vč. rozměrů)

Q ano

Obecný návod na vyplnění: všechny údaje označené * budou v případě objednání vyrobeny. Přesný termín dodání obdržíte v nabídce.
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Nosnost:
Svislá výška pevné plošiny:
(svislý rozměr od podlahy po horní hranu plošiny)

 mm

mm do

Q 150 kg

Q Jiná*:

kg

Požadovaná nosnost plošiny/celkové konstrukce:
Q 300 kg celková nosnost (2 osoby)
Q 150 kg celková nosnost např. při přesahující plošině (1 osoba)

Svislá výška výškově stavitelné plošiny*:
Od

Nosnost stupňů:

mm
Q Jiná*:

Světlá výška (pokud je nutná):
(prostor od podlahy po spodní hranu plošiny bez vzpěr)

 mm

Světlá šířka (pokud je nutná):
(prostor bez vzpěr na šířku)

mm

Druh nastavení výšky (pouze u výškově stavitelného provedení)*:
Q manuálně rukou/vozíkem
Q mechanicky navijákem
Q mechanicky ozubenou tyčí
Q hydraulicky
Q elektricky
Q jinak:

Q Standardní pojezd s traverzou
Q Úzký pojezd se závažím – max. šířka pojezdu:
Q Pojezd s centrální brzdou + 2 nohy*
Q Pojezd s centrální brzdou + 4 nohy*
Q Standardní pojezd s teleskopickou traverzou + vřetena*

mm

Standardní provedení 2 řiditelná a 2 pevná kolečka ∅ 150 mm

El. uzemnění:

Q ano*

Média:

Vstup pomocí schodů:
Šířka schodů (užitná plocha):
Q 600 mm Q 800 mm Q 1.000 mm
Sklon schodů:

Pojezd u mobilních produktů:

Q jiná:

Q 45° Q 60° Q jiný*:

NEBO max. vyložení schodů*:
(pokud jste omezeni místem)

Q Proud*

poznámka:

Q Stl. vzduch*

poznámka:

Q Voda*

poznámka:

Q Osvětlení*

poznámka:

mm
stupňů
 mm

Vstup pomocí žebříku:

Ochrana proti korozi (podle ČSN EN ISO 12 944):

Q žebřík ze standardního programu ZARGES

Standard: kategorie C2 – málo znečištěné ovzduší, suché klima

Q jiný*:

Q Kategorie C3* – město a průmyslové oblasti s vyšší koncentrací SO2 nebo
mírným klimatem
Q Kategorie C4* – průmyslové oblasti pobřežní oblasti s více slaným zatížením

Povrch stupňů a plošiny:
R = třída protiskluznosti podle DIN 51 113
Hliník:
Mřížkový rošt:
Děrovaný plech*:
Dřevěný povrch:

Q R ýhovaný al. plech (R10) –
pouze na plošinu
Q hliník (R13)*
Q Ocel (R12)*
Q hliník (R13)*
Q Ocel (R13)*
Q dřevěná deska, vícevrstvá – pouze na plošinu
Q rýhovaný hliník (R9)

Normy, dokumentace:
Standardní provedení:
Schody/zábradlí podle ČSN EN ISO 14 122
Bezpečnost pojízdných produktů podle ČSN EN 131-7/ČSN EN 1004
Volitelné normy:
Q ČSN EN 1090 tř. EXC 2 - pro pevné spojení s budovou/zdivem
Q Jiné*:

Ochrana proti pádu/zábradlí:

Jazyk dokumentace / návodu k montáži a použití:

Zábradlí na plošině: 
Q pevné Q nasazovací
Q jiné, podle nákresu*

Q Německy

Pokud jsou požadována různá provedení zábradlí, prosíme o znázornění v nákresu.

Montáž:

Madlo na schodech: Q pevné
Průchozí zábrany: Q dvířka

Q nasazovací
Q závory

Q Anglicky

Q Jiný:

Standardně:
Dodání v předmontovaných částech jako zábradlí, plošiny, schody
Q Předložit nabídku na kompletní montáž od firmy ZARGES

Obecný návod na vyplnění: všechny údaje označené * budou v případě objednání vyrobeny. Přesný termín dodání obdržíte v nabídce.

Prosíme o zaslání vyplněného checklistu na: ZARGES CZ, s. r. o., Hněvkovského 87, 61700 Brno.
Kontakt: obchod@zarges.cz, telefon: 543 234 727, fax: 543 213 760
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ZARGES má řešení také pro oblast kolejových vozidel a letectví:

Speciální řešení pro kolejová vozidla a autobusy

Speciální řešení pro letecký průmysl

KONTAKT
ZARGES CZ
E-mail: obchod@zarges.cz · Tel.: 543 234 727 · Fax: 543 213 760
Další informace obdržíte u odborných prodejců nebo na www.zarges.cz
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