
COMBISAFE®- 
LASTAUSJÄRJESTELMÄ MKII

UUDISTETTU

Koko järjestelmä 
on sekä ostettavissa 
että vuokrattavissa. 

OMINAISUUDET: 

n CE sertifoitu EN 795 Tyyppi E luokan mukaan

n Työskentelysäde jopa 8,5 metriä 

n Voidaan toimittaa litteässä pakkauksessa 
kokoamista varten 

n  Alustan asentamiseen/purkamiseen ei tarvita 
pultteja tai tappeja 

n Purettava ja pinottava järjestelmä 

n Säädettävät/vaihdettavat jalat epätasaisille 
alustoille (jopa 5°) 

n Muottisarja soratäytölle saatavissa

EDUT: 

n Soveltuu rakennustyömaa- tai 
 lastausaluekäyttöön 

n Alustaan ei tarvita varaosia 

n Helppo purkaa pinottaviksi yksiköiksi, mikä 
helpottaa kuljetusta ja vähentää varastointitilan 
tarvetta 

n Optiona muottisarja jolla betonipainojen sijaan 
voidaan käyttää tiivistettyä soraa tai 
paikallavalua. 

n Yksikön voi asettaa vaakatasoon säädettävien 
jalkojen avulla. Jalat voi myös vaihtaa, jos ne 
vaurioituvat. 

*Painon on painettava vähintään 2 800 kg.

Putoamisen estäminen lastattaessa ja 
purettaessa kuormaa ajoneuvoista ja 
muilta korkeilta tasoilta on erittäin tärkeää. 
COMBISAFE-lastausjärjestelmä perustuu 
uuteen SkyReach ankkuriin joka sisältää 
useita käteviä ominaisuuksia helpottamaan 
kuljetusta asennusta ja käyttöä.

Uudistetun COMBISAFE-lastausjärjestelmän siirrettävän 
jalustan litteä pakkaus, pultittomuus ja vaihdettavat, 
säädettävät jalat mahdollistavat yksiköiden pinoamisen. 
Näin useampia yksiköitä voidaan kuljettaa yhdellä 
ajoneuvolla ja myös varastoida pienempään tilaan. 
 

Kuhunkin järjestelmään sisältyy jalusta, joka tuetaan 
kolmella tonnin painoisella betonipainolla, jotka ovat 
yhteensopivia edellisten mallien kanssa. Painoina voidaan 
edelleen vaihtoehtoisesti käyttää tiivistettyä 10 mm:n 
soraa* tai paikalla valettua betonia.
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Kuorma-auton kuusimetrisellä lavalla työskentelyyn tarvitaan vain yksi 
COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII. Kahta järjestelmää tarvitaan, 
jos ajoneuvon pituus on yli kuusi metriä. Tällöin käyttäjän on oltava 
kiinnitettynä molempiin putomaisenpysäyttimiin samanaikaisesti. 
Ankkuripiste on 5.9m korkeudella maasta yhdistettynä SkyReach 
järjestelmän lastausadapteriin. Siirrettävä yksikkö voidaan sijoittaa 
kuorma-auton lavan viereen, jolloin työskentelykorkeus on jopa viisi 
metriä maanpinnasta ja työskentelysäde 8,5 metriä.

COMBISAFE-
LASTAUSJÄRJESTELMÄN MKII 
KOKOAMINEN

COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII  
Yksi jalusta kokoonpano 
Tuotenro: 8806 
Paino: 304 kg
Korkeus: 4,7 m*
 

COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII 
Kaksi jalustaa kokoonpano 
Tuotenro: 8810  
Paino: 610 kg 
Korkeus: 4,7 m*

COMBISAFE-Betonipaino
Tuotenro: 10663 
Paino: 1 000 kg

Tiedot muista tarjolla olevista vaihtoehdoista 
löydät käyttöohjeesta tai olemalla yhteydessä 
COMBISAFE edustajaasi.

VAIHE 2 

Asenna kulmapilarit 
alakehikkoon.

VAIHE 5 

Nosta koottu yläosa 
haarukkatrukilla ja laske se 
varovasti jalustan jalkojen 
päälle, kunnes se lukittuu 
paikalleen.

VAIHE 3 

Jos käytät COMBISAFEn 
toimittamia 1 000 kg:n 
betonipainoja, aseta kolme 
painoa paikoilleen jalustan 
päälle käyttäen apuna 
haarukkatrukkia. Käytä 
lisävarusteena saatava 
muottisarja, jos käytät 
painona soraa tai paikalla 
valettua betonia.

VAIHE 1 

Varmista, että jalusta on 
vaakatasossa säätämällä 
jalkoja (maaperän 
enimmäiskaltevuus 5°).

VAIHE 4 

Käytä apuna nosturia tai 
haarukkatrukkia laskeaksesi 
SkyReach ankkuria 
(sisältäen sopivan Falcon 
putoamisenpysäyttimen) 
pilariin, kunnes ne lukittuvat 
paikoilleen.

* Lastausjärjestelmän adapterin kanssa SkyReachin kokonaiskorkeus on 5.9m.


