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Zastoupení a servis pro Èeskou republiku:

Hliníkové støešní nosièe

    a žebøíkové systémy



Automatické blokování

Automatický pružinový systém se 
postará o to, že žebøík zùstane na svém 
místì, pokud se nachází ve své 
koncové poloze.

Postup pøi nakládání

Metoda, která je použita k nakládání a 
vykládání žebøíkového systému Prime 
Design, je souèástí projektu a je 
dùležitá, aby mohli být použity všechny 
ergonomické výhody.

Zabezpeèovací
mechanismus

Každý Rotation Rack Prime Design byl 
sestaven tak, že mùže být zajištìn visacím 
zámkem proti krádeži. 

Hydraulický pohon

Nastavitelné hydraulické válce od Prime 
Design jsou vyrobeny a testovány u 
Prime Design, tím je zajištìna jak 
stabilita tak i výkon.  

Prime Design je vedoucí firma na americkém trhu výroby a designu 
ergonomických žebøíkových systémù pro užitková vozidla. Firma se stále 
snaží vyrábìt ergonomický design a funkèní žebøíkové systémy špièkové 
tøídy. Ètrnáct let zkoumání a nepøetržitého ladìní nám umožnilo dokonce i 
zdokonalování nejmenších detailù, takže naši zákazníci se mohou zcela 
a bez starostí spolehnout na vysokou kvalitu našich systémù. Kombinací 
inovaèního ergonomického designu, hliníkové konstrukce, modulové 
flexibility a široké palety možnosti využití, se nám podaøilo vyvinout 
kvalitní výrobek s dlouhou životností.    

Prime Design obdržel uznání za svùj inovaèní design a v roce 2001 byl 
vyznamenán Up-Fitter Inovation Award za vysokostøešní systémy, které 
byly prezentovány bìhem americké show NTEA 2001.

Èasté otázky zákazníkù: 

Odkud pochází nápad žebøíkového systému Rotation Rack?
Pùvodcem tzv. Rotation Rack byl prodavaè pøíslušenství pro žebøíky. Pøi pøedvádìní však musel 
žebøík na svém transportéru mnohokrát zvednout nahoru a opìt spustit dolù, až mu bylo zøejmé, 
jak velmi tìmito pohyby zatìžuje své tìlo, kolikrát se zranil pøi nakládání žebøíku, kolik bolestí zad 
zpùsobilo nakládání a vykládání, a jak nebezpeèná práce byla pøi vìtru a bouøce a tak zaèal 
pøemýšlet o vývoji prototypu pro vlastní potøebu. Od této chvíle se potenciální zákazníci bìhem 
pøedvádìní pøíslušenství pro žebøíky sami více zajímali o žebøíkový systém jako o výrobek, který 
chtìjí koupit. O ètrnáct let pozdìji je velmi pyšný na to, že je svìtovì pokládán za vedoucí firmu na 
trhu ergonomických žebøíkových systémù.    

Co je "ergonomický žebøíkový systém"?
Pojem "Ergonomie" je odvozen od øeckých slov "ergon" to znamená práce a "nomoi" to znamená 
pøírodní zákon. Ergonomie je tedy studie o komfortu a bezpeènosti na pracovišti. Umìní je v tom, 
pøizpùsobit pracovištì na fyzické potøeby zamìstnance. Ergonomie spoèívá v biomechanice, 
vìdì, která si poslouží zákony fyziky a strojírenství, aby se poznalo, jak naše svaly a naše kostra 
reagují, když na nì pùsobíme rùznou silou a vahou. Ergonomický žebøíkový systém byl vyvinut 
tak, že je pøizpùsoben fyzickým hranicím uživatele.  

V èem spoèívá ergonomická pøednost žebøík. systému Prime Design?
Otáèivé systémy od Prime Design byly vyvinuty tak, že síly, které musí tìlo zdolat pøi nakládání a 
vykládání žebøíku, redukují na bezpeènou úroveò. To se stalo díky inovaènímu a jednoduchému 
mechanickému designu, který se skládá z vysoké páky a funguje na principu rovnováhy, èímž síly, 
které pùsobí na uživatele jsou redukovány na minimum. 

Jakou zkušenost máte s Vašim výrobkem?
Prime Design byl založen v roce 1992 a od zaèátku se soustøedil na vývoj a výrobu 
ergonomických žebøíkových systémù. Naše systémy užívá mnoho firem v mnoha oborech, jako 
napø. telekomunikaèní firmy a stavební podniky ve Spojených státech a Kanadì. Tyto firmy 
používají systémy, aby zvýšily svoji produktivitu a snížily poèet zranìní svých zamìstnancù. 

Mohu používat Rotation Rack od Prime Design i pøi chladném poèasí?
Rotation Rack byl vyvinut a používán v Minnesotì pøi extrémním mrazu. Hydraulický válec mùže 
být jednoduše pøizpùsoben všem povìtrnostním podmínkám.  

Jak tìžký je Rotation Rack a z jakého materiálu je vyroben?
Rotation Rack od Prime Design je vyroben z hliníku, z lehkého a nerezavìjícího materiálu, kromì 
toho je silný a má dlouhou životnost. Hnací náprava je ale z oceli, tím je dosaženo vìtší tuhosti. 
Pøesto nerezaví, protože je pozinkovaná a potažená práškovou barvou. Upevnìní je z ušlechtilé 
oceli.

Je žebøíkový systém Prime Design spolehlivý, musí být pravidelnì 
ošetøován?
Naše žebøíkové systémy jsou bezúdržbové. Pouze hydraulický válec musí být nastaven na letní 
nebo zimní provoz. Toto nastavení se provádí šroubem na konci hydraulického válce. Takto 
regulujete pracovní rychlost. Optimální doba je 3 vteøiny.  

Na jaká vozidla se mùže Rotation Rack použít?
Prime Design vyvinul Rotation Rack pro vìtšinu vozidel a rùzná použití. Standardní model je 
vhodný pro Transporter, Pick-Up nebo pevné støechy do 2,10m. Model pro vysokou støechu je 
vhodný pro støechy vysoké od 2,10m do 3m. Jiný model byl vyvinut pro podvozková kabinová 
vozidla s nástavbou nebo pro LKW. U tohoto modelu se žebøík zavìsí na stranu vozidla. Paleta 
produktù je ucelená nehydraulickým vybavením pro Transporter se støechou vysokou do 2,10m.

Je Rotation Rack drahý?
Rotation Rack je vyrábìn ve Spojených státech v plnì automatizovaném oddìlení montáže. Tím 
je Prime Design schopný nabízet své výrobky za velmi konkurenceschopné ceny. V každém 
pøípadì se pro zákazníky vyplatí investice, ponìvadž poèet zranìní klesá a doba nakládání a 
vykládání se sníží z nìkolika minut na 20 sekund. Kromì toho bude ulehèena fyzická práce 
uživatele. Pøíklad: Místo 4min trvá naložení a vyložení už jen 20 sekund, a to dvakrát dennì 
bìhem celého roku. Úspora èasu za rok je 30hod! Nízká hmotnost hliníkového žebøíkového 
systému Prime Design redukuje ostatnì i spotøebu paliva a postará se o snížení opotøebení 
pneumatik a brzd vozidla.  

Kde mùžu koupit žebøíkové systémy Prime Design?
Prime Design staví sí� odborníkù a dodavatelù v celé Evropì. Prosím vyplòte formuláø na zadní 
stranì a pošlete nám ho faxem a my Vás pak kontaktujeme. 

Máte ještì otázky? Potom nám jednoduše zavolejte. Na zadní stranì 
tohoto listu najdete naše kontaktní informace. 

Ukázka
støešního 
nosièe
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