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AIRSTEPS®AIRSTEPS KOMPOSIT TRALLE 
TIL ALLE TYPER MURERSTILLADSER 

Trallen opfylder alle belastnings-krav til stilladsklasse 6 - samtidig overholder den de nyeste standarder 
for ergonomi på  arbejdspladsen.

Specifikationer AIRSTEPS TRALLE:
49 x 240 cm - 13,5 kg | 49 x 217 (220) cm - 12,5 kg | 49 x 195 cm - 11,5 kg | 49 x 140 cm - 8 kg
stilladsklasse 6; standardfarve grå

AIRSTEPS kan tilpasses i alle farver.

AIRSTEPS KOMPOSIT TRALLE
med forstærkede endestykker.

FREMTIDENS MATERIALE
Kraftig materiale med høj modstandsdygtighed over for varme, ild, kemikalier og vejret.

AIRSTEPS KOMPOSIT LOGO DÆK
ANNONCÉR PÅ DINE EGNE AIRSTEPS-LOGODÆK!
AIRSTEPS kan fremstilles i alle farver og blive forsynet med eget logo. Dette giver høj brandingværdi 
for enhver virksomhed, da synligheden er meget stor igennem hele levetiden! Derudover mindsker 
man risikoen for tyveri betragteligt.

Forbehold for trykfejl og sortimentsændringer.

 12,5kg

AIRSTEPS KOMPOSIT TRALLE
AIRSTEPS Tralle  -  et specielt dæk i komposit udviklet til det danske og svenske marked.  
Det er den letteste tralle på markedet og kommer med forstærkede endestykker, indført 
stabel funktion og er nemmere at håndtere. AIRSTEPS Tralle kan produceres i alle farver
og blive forsynet med eget logo. Stilladsklasse 6.

* Leveres til alle stilladsklasser (1- 6)
* SP godkendt klasse 6
* Høj styrke
* Fleksibel
* Ultra Let
* Alle længder og bredder
* Syre + base bestandig
* Optager ikke vand
* Skridsikker overflade

SP godkendt klasse 6

AIRSTEPS TRALLE med skridsikker 
overflade.
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AIRSTEPS kan blive forsynet med
eget logo.

AIRSTEPS TRALLE  er  resistent over 
for alle standard kemikalier.

standard mål:
2170 mm x 490 mm 

BEREGNING
FOR MURERSTILLADS VED OPMURING
Som tabellen viser, kan man kraftigt reducere i løft og kg ved brug af komposit trallen.
Så anvendelsen af komposit trallen er dermed tidsbesparrende.

Stilladshøjde 9m
Stilladslængde 21m

Trætrælle
220 x 36 cm

gængse
ca.19 kg

Trætrælle
220 x 24 cm

lovlig
ca.15 kg

Komposit tralle
217 x 49 cm

13 kg

Løft KG Løft KG Løft KG

V/1,5m mellem trallelag 348 6612 504 7560 252 3200

V/1,0m mellem trallelag 522 9918 756 11.340 378 4914

Kilde: Betuna producenten af trætrallen

* Nem at rengøre/rengøringsvenlig
* Lang levetid
* Brand bestandig (UL94 V-0)
* Ikke strømledende
* Temperatur -30° til + 70°
* Overholder nyeste standarder for 
  ergonomi på arbejdspladsen
* Let at komme af med igen 
* Egen farve
* Eget logo

KOMPOSITTENS FORDELE   


