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Informații importante

Trebuie respectate fără excepție toate normele și re-
gulamentele de siguranță în vigoare în țările unde sunt 
utilizate produsele noastre.

Fotografiile din această broșură prezintă șantiere în curs 
de execuție.  Din acest motiv, detaliile privind siguranța 
și modalitățile de ancorare nu pot fi considerate conclu-
zive sau finale. Acestea vor fi supuse verificărilor de risc 
evaluate de către constructor.

Pentru o mai bună înțelegere, ilustrațiile detaliate sunt 
incomplete. Accesoriile de siguranță care nu au fost 
eventual prezentate în aceste descrieri detaliate, trebu-
ie să fie montate.

Este posibil ca sistemele și produsele prezentate să nu 
fie disponibile în orice țară.

Se vor avea în vedere întotdeauna instrucțiunile privind 
siguranța și specificațiile privind încărcările admisibi-
le. Independent de acestea, vor fi necesare calcule 
statice pentru orice deviere de la datele de proiectare 
standard.

Informațiile prezentate în această broșură pot fi supuse 
modificărilor din punct de vedere tehnic, în interesul 
progresului. Ne rezervăm dreptul la erori, greșeli de 
ortografie și de tipar.
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Platformă universală FB 180
Platformă universală de lucru și de protecție

FB 180 este un sistem ușor de platfor-
me preasamblate pentru geometrii 
simple și complexe. Sistemul poate fi  
utilizat ca platformă de lucru conform 
DIN EN 12811 cât și ca platformă de 
protecţie conform DIN 4420. Sistemul 
de platforme pliabile servește drept 
schelă pentru cofraje până la o înălţi-
me de 5,40 m sau ca platformă de 
protecţie pe perimetrul acoperișurilor.

Pentru continuitatea trecerii la schimba-
rea de direcţie vă stau la dispoziţie com-
ponentele sistemului pentru colţuri exte-
rioare și interioare. Pentru colţurile 
exterioare se va utiliza aceeași platformă 
de colţ atât pe dreapta și pe stânga. 

FB 180 se livrează preasamblată pe șan-
tier. Datorită distanţei mari, constante 

dintre console și a numărului redus a 
 diverselor tipuri de platforme, dar și a 
componentelor, cheltuielile de manoperă 
și material pentru utilizarea sistemelor 
sunt extrem de reduse. 
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■■ Utilizare simplă
 Costuri reduse și montaj rapid

■■ Avantajos pentru proiectare, 
 utilizare și aprovizionare

 Doar 3 tipuri diferite de platforme, 
distanţe egale pentru ancoraje

■■ Ușor de utilizat, indiferent de 
geometrie

 Zonele de compensare cât și col-
ţurile interioare și exterioare pot fi  
realizate fără platforme speciale

■■ Soluţii efi ciente
 Platformă de colţ utilizată pe par-

tea stângă sau dreaptă, transfor-
mată cu câteva manevre în plat-
formă de protecţie pe perimetrul 
acoperișurilor
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Utilizare simplă
Efort redus și montaj rapid

Deoarece platforma FB 180 este livra-
tă preasamblată pe șantier, montajul 
la faţa locului este extrem de simplu. 
Cu doar 3 tipuri diferite de platformă 
și soluţia inteligentă pentru colţ, plat-
forma de lucru și de protecţie poate fi 
adaptată la orice fel de geometrie.

Datorită ramei rabatabile de parapet, 
platformele se pliază, spaţiul necesar 
pentru transport fiind astfel redus. Pro-
cesul de montare pe șantier este extrem 
de ușor și sigur. Platformele sunt pregă-
tite cu câteva manevre pentru a fi fixate 
de obiectivul de construcţie.

Platformele sunt formate din plăci mul-
tistrat încleiate, antiderapante și robuste 
împotriva intemperiilor și deteriorării me-
canice.

Montajul la faţa locului este foarte simplu și rapid: 
mai întâi va fi deblocat mânerul roșu de siguranţă și 
se va rabata parapetul în sus. Mânerele de siguranţă 
se blochează automat.

Un dispozitiv de agăţare cu patru șufe se agaţă de 
inelul de macara integrat, coborâtor. La ridicare, 
platforma se desface, apoi bara tirant se montează 
în poziţia corectă.

Ştecărele captive pentru montajul barei tirant sunt 
fixate de cele două console componente. Nu sunt 
necesare unelte. 

Platforma pliabilă montată la faţa locului poate fi 
poziţionată rapid cu un dispozitiv de agăţare cu patru 
șufe.
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Utilizarea platformei pliabile în centrul casei 
scării. Turnul scară premontat pe baza schelei 
modulare PERI asigură un acces rapid și sigur 
la platforma de lucru.
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Avantajos pentru proiectare, utilizare și aprovizionare
Trei tipuri diferite de platforme, distanţe egale pentru 
ancoraje

Utilizarea platformei pliabile ca schelă susținere cofraje la construcţii industriale. Fiind foarte bine dimensionat, 
sistemul cu dimensiunile sale compacte se pretează perfect pentru astfel de construcţii cu înălţime limitată.
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FB FBZ FB FB FB

Cu doar 3 tipuri de platforme poate fi 
rezolvată orice situaţie. Pentru colţuri-
le interioare și exterioare sunt dispo-
nibile componente ale sistemului, 
fără a fi necesare platforme speciale. 

În cazul utilizării la diafragme, platforme-
le principale pot fi combinate cu cele in-
termediare. Platformele principale îm-
preună cu platformele intermediare, 
permit o distanţă constantă între conso-
le de 2,50 m. Pasul regulat simplifică și 
accelerează considerabil montarea anco-
rajelor.  

În cazul unor distanţe reduse între plat-
formele principale, acestea se acoperă 
cu platformele intermediare. Lungimea 
platformelor poate fi astfel adaptată sim-
plu și fără decalaje la lungimea diafrag-
mei.

La colţurile interioare se montează podi-
nele platformelor intermediare pe conso-
lele individuale. Pentru colţurile exterioa-
re se utilizează platforme pliabile de colţ. 

Utilizare standard cu platforme principale, intermediare și de 
colţ
■■ Sarcină admisibilă 300 kg/m2 (clasa de greutate 4)
■■ De ex., poate fi utilizată pentru depozitarea armăturii cu până la 
540 kg sarcină posibilă pe metru liniar de platformă.

Pentru utilizări speciale numai cu platforme 
principale.
■■ Sarcină admisibilă 450 kg/m² (clasa de sarcină 5)
■■ Pentru utilizări speciale (de ex. ca platformă pen-
tru poziţionare utilaje și echipamente tehnice) cu 
aprox. 2.400 kg sarcină de platformă

Platforma pliabilă FB 180/300
ca platformă principală
■■ Platformă de lucru (DIN EN 12811), 
platformă de protecție (DIN 4420) 
și schelă susținere cofraje pentru 
cofrarea pereților

Platforma intermediară FBZ 240
■■ Ca platformă intermediară sau cu 
consolă individuală utilizată ca plat-
formă de capăt resp. pentru colţul 
interior.

Platforma de colț pliabilă FEB 
180/300
■■ Platformă de colț utilizată pe partea 
stângă sau dreaptă pentru colţurile 
exterioare
■■ Datorită părţii rabatabile, poate fi 
utilizată și ca platformă pliabilă nor-
mală
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Simplu, indiferent de geometrie
Zone de compensare și colţuri interioare și exterioare
fără platforme speciale

Platformă intermediară – gamă largă 
de aplicaţii. Oferă siguranţă în cazul 
compensărilor și colţurilor interioare.

Ca platformă de completare
Platforma intermediară permite o distan-
ţă egală a ancorajelor. Echilibrează dis-
tanţele dintre platformele principale, 
 reducând numărul acestora.

Ca platformă de compensare
Platforma intermediară asigură o com-
pensare fără decalaje până la 2,02 m în-
tre platformele principale. Astfel, siste-
mul se poate adapta simplu la orice 
geometrie. 

Ca platformă de capăt
Completată cu o consolă individuală, 
platforma intermediară poate fi utilizată 
și ca platformă de capăt (distanţa dintre 
console poate fi adaptată fără decalaje 
până la 2,20 m).

Ca platformă de colţ interior
Fixată de consola individuală pentru a 
forma o unitate de transport, platforma 
intermediară poate fi utilizată la colţurile 
interioare. Parapetul detașabil permite 
acces direct la colţul interior.

Platforma intermediară poate fi utilizată și ca platfor-
mă de compensare. Astfel, poate fi compensat un 
spaţiu de până la 2 m fără decalaje.

Muchia clădirii

Ca platformă de capătCa platformă de 
compensare

Ca platformă de colţ 
interior

max. 2,50 max. 2,10
max. 2,20

Puncte de ancorare

Distanţă între platforme
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Tablou electric pe șantier

Soluţie pentru colţul 
interior cu FBZ și con-
sola individuală

Completare gol exe-
cutată pe șantier

Planșeu în 
consolă

Compensare cu  
platforma intermediară

FB = platformă principală pliabilă
FBZ = platformă intermediară
FEB = platformă colţ pliabilă

Proiectarea cu sistemul platformelor pliabile: se sta-
bilesc mai întâi zonele de margine (colţuri itnerioare, 
colţuri exterioare, decalaje ale faţadelor). Apoi, se 
completează zonele rămase cu platforme principale 
și intermediare. 

Compensare gol 
executată pe 

șantier

max. 2,50
max.
2,50

2,50 2,502,50 2,50 2,50

max. 
2,02

2,50 2,50 2,50
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Soluţii raţionale
Platformă de colț utilizată pe partea stângă sau 
dreaptă.

Platforma de colţ pliabilă poate fi uti-
lizată atât pe partea stângă cât și pe 
cea dreaptă. Este livrată ca unitate cu 
rama platformei de colţ.

Procesul de pliere la platforma pliabilă 
de colţ este la fel de rapid ca la platfor-
mele principale. Cu parapetul de capăt 
rabatut platforma pliabilă de colţ poate fi 
montată și la pereţi drepţi. Acest lucru 
mărește gradul de utilizare și astfel efici-
enţa sistemului.

Platforma de colţ pliabilă pentru colţurile exterioare 
ale unei clădiri poate fi utilizată pe partea stângă și 
dreaptă. Acest lucru reduce necesarul stocului și 
ușurează logistica.

Pentru colţurile exterioare se utilizează platforma 
pliabilă de colţ. Se rabatează la fel de ușor ca o plat-
formă pliabilă normală.

Protecţia laterală se realizează simplu cu rigle de 
lemn.

Cu partea extensibilă platformele se prelungesc cu 
aprox. 1,50 m. Astfel, rezultă o platformă de lucru 
continuă la colţurile exterioare. 

Platforma pliabilă de colţ utilizată la un perete drept 
cu schela verticală de lucru pentru fierari PERI UP.
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Utilizarea platformei pliabile ca schelă susţinere cofraje
Pentru cofraje până la o înălţime de 5,40 m

Când se utilizează platforma pliabilă 
ca schelă pentru susţinere cofrare, 
trebuie direcţionate sarcini mari, de-
oarece și la înălţime mare uneltele și 
materialele trebuie să fie la îndemână.

De regulă, cofrajele verticale se execută 
până la o înălţime de 5,40 m. Dacă sunt 
executate lucrări de armare dinspre ex-
terior, platforma pliabilă cu 300 kg/m2 – 
și astfel cu 540 kg pe ml de platformă de 
lucru – permite sarcini mari cum ar fi cele 
rezultate din depozitarea materialelor.

Pentru situaţii speciale unde sunt prevă-
zute doar platforme principale, sarcina 
admisibilă este de până la 450 kg/m2. 
Acest lucru permite montarea schelelor 
de lucru pentru fierari.

Cofrajul poate fi contravântuit și cu con-
trafișe pe platforme. Plăcile de bază pot 
fi fixate foarte simplu de dispozitivul de 
fixare pe platforma pliabilă. Înălţimea 
maximă de cofrare depinde de sarcina 
vântului. În cazul unei furtuni, cofrajul va 
fi contravântuit spre interior.

Fixarea papucilor contrafișelor de 
dispozitivul de fixare DW 15.

Cofrajul vertical în interior, 
cofrajul de închidere spre 
exterior (armătura se exe-
cută din exterior)

Cofrajul vertical în 
interior, cofrajul de 
închidere spre exterior 
(armătura se execută 
din exterior)
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Detensionare
În cazul cofrajelor înalte, contravântuirile oferă 
siguranţă împotriva răsturnării în cazul în care 
armătura nu este suficientă pentru stabilizare.

Urmare a contravântuirii platformei, 
solicitările exercitate de vânt pot fi 
transferate în siguranţă.

Deoarece platforma pliabilă susţine sarcini foarte 
mari, pot fi montate și schele înalte de faţadă pe 
platforme. Acest fapt este un avantaj atunci când 
terenul este accidentat în partea inferioară a zonei 
de lucru.
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Platforma pliabilă în cazul structurilor de beton în cadre
Utilizabilă și ca platformă de recuperare

Bara prelungitor permite utilizarea 
platformei pliabile la structurile în ca-
dre fără a fi necesare măsuri speciale 
pentru poziţionarea punctului de spri-
jin al consolei – punctul de presiune 
este adaptabil la înălțimea etajului.

Cu bara prelungitor și bara tirant pot fi 
compensate etajele înalte până la  
4,50 m – inclusiv goluri în clădire, ca de 
ex. ferestrele. Bara prelungitor cu lungi-
me de 2,00 m sau 3,00 m se agață sim-
plu și se rabatează în poziția de siguran-
ță. Capacitatea portantă a platformei 
pliabile rămâne complet intactă.

Alternativ, golurile din pereți pot fi com-
pensate și cu rigle de lemn sau rigle de 
oțel așezate pe orizontală. 

O platformă de recuperare fixată de 
bara prelungitor oferă un spațiu sigur 
de lucru pentru lucrări de remediere 
sau pentru montajul contravântuirilor.

Şi parapetul platformei de recuperare 
este pliabil. Avantajele constau în mon-
tare și demontare rapidă și spațiu redus 
pentru transport și depozitare. 

Placa robustă multistrat asigură platfor-
mei de recuperare siguranţă și durată de 
viaţă.

Barele prelungitor și platformele de recuperare pot 
fi adaptate simplu la golurile din pereți din structura 
de beton.

Bară prelungitor 300 
FB-2

Bara Tirant FB-2

Punctul de presiune al barei prelungitor 
300 FB poate fi reglat în pas de 10 cm.

4,
50

 m
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Platforma pliabilă ca schelă de siguranță pe 
 perimetrul acoperișurilor
Transformare rapidă cu câteva manevre

Sistemul universal de platforme poa-
te fi utilizat împreună cu supraînălța-
rea parapetului și plasa de protecție 
ca schelă de siguranță pe perimetrul 
acoperișurilor.

Extensia parapetului de protecție laterală 
se realizează simplu prin introducerea 
parapetului de supraînălţare în cel al plat-
formei pliabile. Cuplajul pentru fixarea țe-
vii orizontale superioare cu plasa de pro-
tecție este strâns îmbinat cu parapetul 
de supraînălțare.

Cu ajutorul unor plase obișnuite din co-
merț înalte de 2 m și o altă țeavă ca gre-
utate, schela de siguranță pe perimetrul 
acoperișurilor poate fi montată de pe 
platforma pliabilă.

Supraînălțarea parapetului FB se introduce simplu în 
țeava parapet a platformei pliabile.

Utilizarea platformei pliabile ca schelă de siguranță 
pe perimetrul acoperișurilor conf. DIN 4420.

Plasa de protecție se fixează simplu pe o țeavă a 
parapetului.

2,
0

0 
m
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Puncte de ancorare și de agățare 
Număr redus de materiale și efort minim pentru orice 
tip de utilizare

Sistemul de platforme universale ne-
cesită puține puncte de ancorare. 
După caz, pot fi utilizate placa suport 
agăţare FB sau papucul de agăţare 
agrafă.

Placa suport agăţare FB este ancora-
jul standard pentru utilizare ca schelă 
de susținere cofraje sau schelă de lu-
cru.
Papucul de agățare FB permite o sarcină 
pe platformă de până la 450 kg/m2. Ast-
fel, este posibilă realizarea unui cofraj de 
până la 5.40 înălțime.

Papucul de agăţare agrafă este un an-
coraj eficient la utilizarea platformei 
ca schelă de lucru.
Cu ajutorul capului agrafei FB, schela de 
lucru poate fi utilizată până la clasa de 
schele 5.

Este posibil atât ancorajul la marginea planșeului cât 
și în perete.

După montarea plăcii suport agățare FB, pot fi 
compensate cu ajutorul acestuia toleranțe laterale 
de până la 2,5 cm. Poziționarea ancorajelor devine 
mai flexibilă – un avantaj în cazul unui grad mai mare 
de armare a secţiunii de beton.

Distanța maximă dintre ancoraje la utiliza-
rea platformelor pliabile este de 2,50 m, 
 fiind mai mare decât la utilizarea console-
lor individuale. 

Astfel, se reduc considerabil costurile de 
chirie și material. 
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Piese de ancorare

Piese de ancorare

Piese de fixare ÎnchideriPiese de agățare

Piese de agățare

Piesă prindere 
ancoră M24*

Placă cu con filetat 
20*

Agrafă de agăţare FB
Utilizare pe perechi

Placă suport de 
agăţare FB

Inel de agățare 15

Papuc agăţare FB

Papuc agăţare FB

Şaibă filet fixare 
M24

Şaibă filet fixare 
M24

Con pentru
piesă prindere 
ancoră M24*

Con căţărare cu șu-
rub-2 M24/DW 20

Papuc agăţare agrafă-2 FB

Şurub hexagonal
M24 x 70-10.9

Şurub hexagonal
M24 x 120-10.9

Dop pentru piesă 
prindere ancoră 
M24*

Con beton KK* 
M24-67/52
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Elaborat în detaliu
Detalii de construcții adaptate la șantier, soluții 
 avantajoase pentru logistică

Sistemul de platforme universale ofe-
ră mai mult decât siguranță cu doar 
câteva componente. Detaliile multiple 
asigură o manipulare eficientă și sigu-
ră – începând de la logistică până la 
utilizarea componentelor pe șantier.

De ex., rama parapetului platformei prin-
cipale este prevăzută cu găuri. Astfel, 
 zonele de compensare pot fi asigurate 
foarte simplu cu rigle de lemn. 

De stâlpul parapetului platformei și de 
stâlpii de capăt pentru asigurarea mâinii 
curente, se pot fixa și țevi cu ajutorul 
 cuplajelor.

Podinile continue, având grosimea de  
45 mm, formate din plăci de lemn mul-
tistrat bine încleiate cu colțuri și muchii 
rotunjite, sunt antiderapante, extrem de 
robuste și durabile. Spre deosebire de 
podinile create în șantier, acestea sunt 
mai rezistente la deteriorări și îndepli-
nesc toate cerințele unei platforme de 
protecție. Toate piesele de siguranță 
sunt marcate cu roșu și montate captiv.

Podini cu grosimea de 45 mm din plăci de lemn 
multistrat bine incleiate.

Îmbinare simplă a țevii cu Ø 48,3 mm cu cuplajul 
rotativ DK 1.

Stâlpul de capăt FBP pentru execuţia în șantier
a parapeţilor în zonele de colţ și compensare, sunt 
înșurubate în dispozitivul de fixare (DW 15).
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Stivele platformelor pliabile PERI au o 
înălțime de doar 27 cm, ocupând ast-
fel puțin loc în timpul transportului, 
pe șantier și în depozit. 

Datorită inelelor de macara prevăzute pe 
exterior, se pot agăța stive de până la 10 
platforme pliabile odată. 

Platforma intermediară cu o lățime de 2,40 m poate 
fi încărcată transversal fără să ocupe mult spațiu. 
Stiva unei platforme intermediare are o înălțime de 
doar 9 cm, pentru 9 elemente rezultă o înălțime de 
stivuire de 81 cm.

Platformele pliabile de colț se recunosc imediat, de-
oarece ramele sunt vopsite roșu în câmp electrosta-
tic. Dimensiunile stivelor rămân neschimbate.

Într-un camion cu o suprafață de 2,50  m x 5,00 m 
pot fi încărcate platforme de până la 45 ml. 9 platfor-
me pliabile suprapuse au o înălțime optimă de  
2,47 m pentru încărcare.

9 platforme intermediare
FBZ 240

înălțime = 81 cm

9 platforme 
pliabile

FB 180-3
înălțime =  

247 cm

Înălțimea stivei platformei intermediare Înălțimea stivei platformei pliabile
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 Cod art. Greut. kg

026649 478,000 Platformă de colț pliabilă FEB 180-3/300
Platformă de colț utilizată pe partea stângă sau 
dreaptă. Asamblat din platforma pliabilă și rama 
platformei de colț FBE.

Date tehnice
Sarcină admisibilă 300 kg/m2.

240 2500 240
2980

10
40

20
56

026648 311,000 Platformă pliabilă FB 180-3/300
Platformă de lucru și de protecție. Platformă cu 
podea de 45 mm grosime și ramă parapet pliabilă. 

Date tehnice
Sarcină admisibilă 300 kg/m2. 
Pentru utilizări speciale 450 kg/m2.

240 2500 240
2980

Ø48,3

2000

20
55

10
40
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 Cod art. Greut. kg

026652  81,400 Consolă pliabilă FB 180-3, completă
Pentru asamblarea platformelor speciale și îmbina-
rea cu platforma intermediară FBZ ca platformă de 
colț extensibilă.

95
2000

90
0

18
x5

0
=

20
55

20
10

10
85

16
0

Ø17

Ø9

Ø48,3

1120 316385

144018 x 80 = 40

18
0

026622 113,000 Platformă intermediară FBZ 240
Poate fi utilizată ca platformă intermediară sau 
cu accesorii ca platformă de capăt. Platformă cu 
podea de 45 mm grosime și ramă parapet pliabilă. 

Date tehnice
Sarcină admisibilă 300 kg/m2.  

1800
2407

126 1420
1740

10
30

1641

10
80

RO_FB180.indb   1 13.12.17   10:16



Platformă universală FB 180

20

 Cod art. Greut. kg

026623  29,800 Bara prelungitor 200 FB-2, zinc.
Pentru prelungirea punctului inferior de presiune 
fără utilizarea barei tirant FB-2.

Notă
Reglabil de la 0,60 cm la 2,00 m în pas de 10 cm.

238 80
318

14
00

14
x1

00
=

17
5

20
37

200
120

026631  16,100 Consolă recuperare FBN-2
Pentru montarea platformelor speciale de recupe-
rare.

885 17
5

10
85

Ø9

Ø48,3

170

026625 116,000 Platformă recuperare FBN-2/300
Platformă cu podea de 45 mm grosime și ramă 
parapet pliabilă. Fixare de bara prelungitor 200 sau 
300 FB-2.

Date tehnice
Sarcină admisibilă 150 kg/m2.

2980

900

12
6010

41

806
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 Cod art. Greut. kg

026626 177,000 Ramă platformă de colţ FBE
Pentru fixarea de platforma pliabilă FB 180-3/300 
la utilizarea acesteia ca platformă de colţ pe partea 
dreaptă sau stângă la colţurile clădirilor.

Complet cu
6 buc. 710225 Şurub ISO 4017 M16 x 45-8.8, zinc.
6 buc. 070890 Piuliță hex. ISO 7042 M16-8, zinc.

2400

19
28

21
37

1000 500 1000

438

026627  21,200 Bară tirant FB-2
Pentru utilizare împreună cu bara prelungitor 300 
FB-2.

3234 15
2

18
0

026624  42,300 Bară prelungitor 300 FB-2, zinc.
Pentru prelungirea punctului inferior de presiune. 
Se va utiliza numai cu bara tirant FB-2, zinc.

Notă
Reglabil de la 1,30 la 3,00 m în pas de 10 cm.

238 80
433

17
00

17
x1

00
=

17
5

30
13

200

120

026627  21,200
Accesorii
Bară tirant FB-2
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 Cod art. Greut. kg

026635   3,690 Supraînălţare parapet
Pentru supraînălţarea protecţiei anti-cădere până la 
h = 2,00 m la utilizarea lui FB 180 ca platformă de 
protecţie.

99
1

11
41

38Ø

Ø48,3

065066  15,100 Parapet de capăt 55
Parapet de capăt cu auto-fixare pentru toate plat-
formele de schelă și căţărătoare PERI. 

560 400

13
60

10
20

m
ax

41
7

026628   7,120 Stâlp de capăt
Pentru montarea parapetului lateral de protecție pe 
FB 180. Se înșurubează de sus.

38
2

90
10

05

48,3Ø

120 DW 15

50
3

12
0

72
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 Cod art. Greut. kg

051270   1,620 Prindere chingă perete M24
Racord perete pentru asigurare cu chingă împotri-
va răsturnării la sarcina vântului pentru sistemele 
căţărătoare CB și FB. 

100 12

80
12

0

Ø25

Ø50

026430   0,334
Accesorii
Şurub ISO 4014 M24 x 70-10.9

051250   2,790 Chingă L = 5,70 m, 2,5 t
Pentru asigurarea sistemelor căţărătoare împotriva 
răsturnării din cauza vântului. 

Notă
Respectaţi instrucţiunile de montaj și de utilizare.
Date tehnice
Forţa de tracţiune admisibilă 2,5 t.

1000
5700min 1600     max 

026647   0,673 Placă înșurubare DW 15/115, zinc. 
Pentru fixarea și montarea platformelor TRP și  
FB 180.

15
11

5

60

100

026644   2,330 Racord ţeavă, zinc.
Pentru racordarea ţevilor Ø 48,3 mm de consola 
pliabilă FB 180 în cazul platformelor speciale.

Complet cu
2 buc. 710225 Şurub ISO 4017 M16 x 45-8.8, zinc.
2 buc. 070890 Piuliţă hex. ISO 7042 M16-8, zinc.

60
146

30
10

0
10

0
30

26
0

M 16x45

RO_FB180.indb   1 13.12.17   10:16



Platformă universală FB 180

24

 Cod art. Greut. kg

026632   6,250 Papuc agăţare FB. zinc
Pentru agăţarea platformei pliabile de placa suport 
FB sau de inelul de agăţare M24. 

32
9

125 130
46

113810   0,621 Şurub contrafișă FB
Pentru fixarea plăcilor de bază ale contrafișelor de 
platforma pliabilă FB 180-3.

40

26
0

15

15DW

018060   0,030 Siguranţă 4/1, zinc.

Ø4

715357   0,238 Bolț Ø 16 x 150, zinc.

Ø16

123
146

Ø5
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 Cod art. Greut. kg

026240   0,026 Con prindere ancora PP Ø 31/26, c = 25
Combinată cu piesa de prindere ancoră M24 rezul-
tă o acoperire de beton de 25 mm. Din polipropi-
lenă.

26Ø 50Ø

25
40

26Ø 50Ø 31

026230   1,010 Piesă prindere ancoră M24
Pentru ancorarea platformelor. 

Notă
La cerere separat informaţii de măsurare.

68
100

1208
15

12

31Ø

M 24

026240
026250
116233
026420
116234
115150

  0,026
  0,005
  0,116
  0,123
  0,033
  0,200

Accesorii
Con prindere ancoră PP Ø 31/26, c = 25
Dop pentru ancoră PP Ø 26 mm
Ţeavă FZ Ø 32/52, c = 40
Şaibă filet fixare M24, zinc.
Dop FZ Ø 32 mm
Şaibă filet fixare M24 x 65, zinc.

026430   0,334 Şurub ISO 4014 M24 x 70-10.9
Şurub extrem de robust pentru ancorarea sisteme-
lor căţărătoare.

70

M24

SW 36

026990   2,890 Placă suport FB
Pentru agăţarea platformei FB 180 cu papucul  
de agăţare FB. Permite deplasarea în lateral cu  
± 2,5 cm a punctului de agăţare.

38 27
65

35Ø

119
135

55
70

75
20

0

25

026430   0,334
Accesorii
Şurub ISO 4014 M24 x 70-10.9
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 Cod art. Greut. kg

030860   0,801 Placă cu con filetat DW 20
Utilizare cu oţel DW 20, B 20 sau con căţărare cu 
șurub 2 M24/DW 20. Pentru ancorare în beton.

Notă
Piesă de ancorare pierdută.

10
0

32

DW 20
Ø6

65

114158   1,030 Con căţărare cu șurub 2 M24/DW 20, zinc.
Sistem ancorare M24.
Pentru ancorarea sistemelor de căţărare.

Notă
La cerere separat informaţii de măsurare.

20
DW

65
150

7024
M

SW 36

030860   0,801
Accesorii
Placă cu con filetat DW 20

029560   0,535 Şurub ISO 4014 M24 x 120-10.9
Şurub extrem de robust pentru ancorarea sisteme-
lor căţărătoare.

120

SW 36

M24

029470   0,723 Inel de agăţare M24, zinc.
Sistem de ancorare M24. Pentru ancorarea siste-
melor căţărătoare.

73

73Ø

029560   0,535
Accesorii
Şurub ISO 4014 M24 x 120-10.9

026250   0,005 Dop pentru ancoră PP Ø 26 mm.
Pentru închiderea conului de prindere ancoră PP  
Ø 31 pentru piesa prindere ancoră M24.  
Din polipropilenă.

27

26Ø

23Ø
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 Cod art. Greut. kg

026645   5,460 Papuc agăţare agrafă 2 FB
Pentru agăţarea platformei pliabile FB 180 de 
 agrafele de agăţare.

37
5

146 146

026420   0,123 Şaibă filet fixare M24, zinc.
Pentru fixarea sistemului de ancorare M24, când 
nu este străpunsă foaia cofrantă.

Notă
Inbus SW 14.

60

40

M 24
Ø5

SW 14

027212
710312

  0,445
  0,005

Accesorii
Cheie hexagonală Inbus SW 14, lungă
Cui din oţel 3 x 80

029280   0,196 Placă fixare ancoraj M24, zinc.
Pentru fixarea sistemului de ancorare M24, când 
este străpunsă foaia cofrantă.

60

Ø25

Ø7

80

6

029440   0,005
Accesorii
Şurub hexagonal lemn DIN 571 6 x 20, zinc.

029270   0,331 Şurub fixare M24, zinc.
Pentru fixarea sistemului de ancorare M24, când 
este străpunsă foaia cofrantă.

70

M 24
SW 19

029280   0,196
Accesorii
Placă fixare ancoraj M24, zinc.
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 Cod art. Greut. kg

027212   0,445 Cheie hexagonală Inbus SW 14, lungă
Potrivită pentru șaibele filet de fixare și șuruburi 
hexagonale Inbus M16 tip PERI.

230

SW 14

031480   2,460 Cheie SW 36, cromat
Pentru diverse utilizări.

510

026636   1,140 Agrafă de agăţare
Pentru ancorarea platformelor.

Notă
Utilizare pe perechi.
La cerere separat informaţii de măsurare. 

224
740

12
0

10

80
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PERI ROMÂNIA S.R.L.
Cofraje și eșafodaje
Calea București nr. 4
077015 Balotești, Jud. Ilfov
România
Telefon +4 021 3511973
Telefax +4 021 3511974
info@peri.ro
www.peri.ro
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Accesorii universale

Cofraje pentru stâlpiCofraje pentru pereți Cofraje pentru planșee

Cofraje cățărătoare Cofraje pentru poduri Cofraje pentru tunele Eșafodaje

Schele – lucrări armare Schele – lucrări montajSchele – lucrări fațade Turn schelă de acces

Schele de protecție Sistem de securitate Servicii – asistență

Sistemul optim pentru
fiecare proiect și cerință
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