
ZARGES
Pojízdná hliníková lešení



Modulové hliníkové lešení FAVORITZ300

Příslušenství lešení FAVORITZ300

Pracovní výšky 2,80 až 12,00 m.

 � Šířka lešení 0,7 m,  délky lešení 1,5 nebo 2,0 m

 � Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena  
trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami

 � Rychlé sestavení bez potřeby nářadí - nasazovací  
spojení a rychlouzávěry

 � Možnost stranového pohybu  
po základovém rámu

 � Třída lešení 3, zatížitelnost 200 kg/m²

 � Odpovídá normě  
ČSN EN 1004

Modul A A + B A + B + C A + B + C + D A + B + C + D + E
Pracovní výška  m 2,80 5,00 7,00 9,00 12,00
Výška lešení  m 1,80 4,00 6,00 8,00 11,00
Výška plošiny  m 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00

Velikost plošiny 0,70 x 1,50* m
Hmotnost kg 24 62 95 119 -
Objednací číslo 48400 48400+48401 48400+48401+48402 48400+48401+48402+48403 -

Velikost plošiny 0,70 x 2,00 m
Hmotnost kg 29 83 125 163 221
Objednací číslo 44500 44500+44501 44500+44501+44502 44500+44501+44502+44503 44500+44501+44502+44503+44504

Rozšiřovací moduly
Hmotnost kg 27,1 (23,1*) 52,5 (40*) 34,7 (28,1*) 41,8 (41,0*) 58,0
Objednací číslo 44500 (48400*) 44501 (48401*) 44502 (48402*) 44503 (48403*) 44504

www.zarges.cz

Závaží
Ocelové závaží, červený 
lak. K nasazení na trubku 
pohyblivého rámu

Průměr  
mm

Hmotnost 
 kg 

Objednací  
číslo

220 10,0 44460

Kolečko s brzdou, 125 mm
Plastové kolečko ø125 mm, 
trubka z pozinkované oceli, 
s brzdou. Lze použít bez 
patky.

Nosnost  
kg

Hmotnost 
 kg 

Objednací  
číslo

300 1,5 44453

Kolečko výškově  
stavitelné, 150 mm
Plastové kolečko ø125 mm, 
závit z pozinkované oceli, 
s brzdou. Lze použít bez 
patky.

Nosnost  
kg

Hmotnost 
 kg 

Objednací  
číslo

400 3,8 44454

Kotva do zdi
Z pozinkované oceli, pro 
ukotvení lešení do stěny.

Délka  
m

Hmotnost 
 kg 

Objednací  
číslo

1,00 2,3 44461



Pojízdné lešení Z600 S-PLUSZ600

Sklapovací lešení COMPACTZ600

Pojízdné lešení s výložníkyZ600

Pojízdné lešení s pohyblivým rámemZ600

Pojízdné lešení s rychlou a bezpečnou montáží díky zábradlí se 
vzpěrami, odstupu plošiny 2 m a malému počtu jednotlivých dílů.

Rychle a bezpečně do velkých výšek - modulárně rozšiřitelné 
sklapovací lešení s kompaktními rozměry pro přepravu, s rychlou 
montáží a demontáží.

Vysoká stabilita a velká výška díky prostorově úsporným 
výložníkům. Při přesunu olešení lze výložníky sklopit.

Standardní řešení s maximální mobilitou a bezpečným stáním.

www.zarges.cz

Více informací na
www.zarges.cz
lešení, Z600/Z500



ZARGES  
- žebříky, lešení, 
bedny, boxy, 
přepravky, speciální 
konstrukce.

Další informace naleznete na internetu nebo u vašeho prodejce: 

Technické změny vyhrazeny. Rozměry a hmotnosti jsou příbližné.  
Použití obrázků a textů (i jejich částí) je povoleno pouze se svolením firmy ZARGES. 

ZARGES CZ s. r. o.
Hněvkovského 87, 617 00 Brno 
Tel.: + 420 543 234 727-8  
Fax: + 420 543 213 760  
e-mail: obchod@zarges.cz  
www.zarges.cz

www.zarges.cz

Informujte se také o našich dalších produktech:  
Profesionální žebříky • Technika pro práci ve výškách  

• Logistika: Balení, přeprava, skladování


