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SAKKYNDIG VIRKSOMHET - LASTSIKRING & LØFTEUTSTYR - SALG & UTLEIE 

Mannskapskurv for kran i aluminium: Trygt 
arbeidssted i høyden 

  
Individuelle kurver brukes for eksempel når arbeid skal utføres på steder som er 
vanskelige å nå, eller hvor folk skal transporteres til et annet nivå, men først og 
fremst for arbeid i høyden. Dette kan være reparasjon og / eller rengjøring av tak, 
fasadearbeid, arbeid i trær eller bygningsrengjøring. Våre mannskapskurver gir et 
bredt spekter av bruksmuligheter, og sikrer maksimal sikkerhet. 
  
Egenskaper for våre aluminium mannskapskurver: 

• Lett, men veldig robust aluminiumkonstruksjon 
• Robust, beskyttende tak på støttebraketter 
• Skli-sikker bunn 
• Godkjente forankringspunkter for personlig verneutstyr (PVU)  

(Evakueringsutstyr følger ikke med). 
• Støttebrakettene og den beskyttende baldakinen kan skyves inn for å spare 

plass 
• Chassis med hjul under kurvgulvet 
• Optimal vektfordeling  
• I tillegg har kurvene to sidestøttehjul for sikkert arbeid på fasader. Hjulene kan 

trekkes ut om nødvendig 

 

Arbeidskurv PK1 for 1 person Arbeidskurv PK2 for 2 person 
Tekniske spesifikasjoner: 

• Maks antall: 1 person 
• Maks. Lastbelastning: 200 kg 
• Vekt: 70 kg 
• Interne dimensjoner: 

1000x620x2000mm (BxDxH) 
• Samlede dimensjoner: 

1470x930x2350mm (BxDxH) 
• Transporthøyde med nedsenket 

tak: 1440 mm 

Artikkel nr.: 051130 
 

Tekniske spesifikasjoner: 

• Maks antall: 2 personer 
• Maks. last: 250 kg 
• Vekt: 80 kg 
• Interne dimensjoner: 

1320x700x2000 mm (BxDxH) 
• Samlede dimensjoner: 

1790x1000x2350 mm (BxDxH) 
• Transporthøyde med nedsenket 

tak: 1440 mm 

Artikkel nr.: 050180 

 

Leveringstid: ca. 5 arbeidsuker fra bestilling.  
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SAKKYNDIG VIRKSOMHET - LASTSIKRING & LØFTEUTSTYR - SALG & UTLEIE 

MANNSKAPSKURV PK1 
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MANNSKAPSKURV PK2 

 

 


