Fragt til brofast privat DK adresse 299,- / Ø-tillæg 200,-

EN131-1; -2; -3 godkendt

Japanske Tripod stiger - aluminium
Varenummer

Varebetegnelse

Mål
Bredde x højde

Vejl.

Professionel Tripod (3-benet) stige

salgspris

Utroligt anvendbar stige til alle formål - ude som inde
H-18EN

Aluminiums stige - 6 trin - SSH 112 cm. - WBF 125 cm. - TÜV

1,87 m.

8,4 kg.

3.399,-

H-24EN

Aluminiums stige - 8 trin - SSH 140 cm. - WBF 125 cm. - TÜV

2,47 m.

10,6 kg.

3.899,-

H-30EN

Aluminiums stige - 10 trin - SSH 197 cm. - WBF 147 cm. - TÜV

3,00 m.

13,5 kg.

4.199,-

H-36EN

Aluminiums stige - 12 trin - SSH 253 cm. - WBF 147 cm. - TÜV

3,68 m

16,8 kg.

4.499,-

H-GAS

Gummifødder - sæt á 3 stk. - Easy On and Off

SSH: Safe Standing Height

399,-

WBF: Wide By Foot
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Japanske Hasegawa Tripod stiger kan bruges
til kommerciel landskabsarkitektur, træpleje
og trækirurgi, samt andre hårde job.
Hasegawa er for dem, der har brug for den
bedste, og mest pålidelige løsning.
Tripodstiger er overlegne at arbejde med for
formklipning, beskæring, hækkeklipning m.m.
Afhængig af hældningen kan du arbejde på
mange måder og positioner mod hvad der skal
beskæres etc. - f.eks med teleskop benet
placeret ind i hækken, eller lateralt, med
trinnene parallelt med hækken.
Stigens 3-fods tilpasningsevne , stabilitet
(meget bred fod) og komfort (dobbelte trin),
giver dig mulighed for at arbejde den tid, der
kræves for at fungere korrekt.
Tripodstiger er perfekte til frugtplantagen,
både til plukning og beskæring fordi, takket
være teleskop-benet kan du komme direkte
ind i kronen af træet.
I modsætning til traditionelle stiger, kan du
læne dig over toppen, eller du kan placere
kurven m.v. på toppladen.
Tripodstiger er væsentligt bredere end AFrames stiger ved foden, har teleskopben, og
er selvfølgelig svejsede, ikke nittede eller
skruede og meget meget stærkere.
Tripodstiger er meget lette at bære (8,4-17,7
kg.), og meget lette at arbejde med, da de er
ekstremt stabile.
Der er "gummi fødder" som tilbehør til
konstant arbejde på hårde overflader.
anbefales til og af eliten, og
de mest kræsne i have- og park arbejde.
Model 1,8m. - 2,4m. - 3,0m. og 3,6 m. er TÜV
godkendt, og er også godkendt i henhold til
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