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Nowe schody pasażerskie bez napędu!  
(wysokości robocze od 2,4m do 4,5m) 

 

  
 

OPIS OGÓLNY: 
 
Będąc przedstawicielem renomowanego producenta sprzętu do obsługi naziemnej samolotów firmy  
Zodiac Equipment Ltd. mamy przyjemność zaproponować nowe schody pasażerskie bez napędu, 
model CDS2L.  
 

- Rama i konstrukcja nośna ze stali wytrzymałościowej 
- Poręcze z hartowanej stali 
- Zabezpieczenie platformy od strony kadłuba odbojnikiem kauczukowym 80 mm 
- W pełni ocynkowane i pomalowane na biało (kolor RAL według zamówienia) 
- Fragment końcowy platformy obracalny w zakresie +/- 50 mm 
- Powłoki galwanizowane i malowane na kolor wg RAL zgodnie z zamówieniem 
- Boczne poręcze platformy o  wysokości 850mm, przesuwane w obie strony 
- Stopnie z profili aluminiowych o typowej głębokości 260 mm i wysokości maksymalnej 190 mm i 

szerokości 1200mm 
- 4 podpory stabilizujące o wygodnym ustawianiu przy pomocy dźwigni 
- 4 koła z oponami litymi lub pneumatycznymi 16x6-8 
- Koła przednie skrętne 
- Hamulec postojowy 
- Automatyczne zamki dla zabezpieczania ustawień  
- Ręczna pompa hydrauliczna do regulacji wysokości 
- Dokumentacja w języku polskim 
- Katalog części zamiennych 
- Pomoc techniczna 24/h 
- Oświetlenie diodami LED 
 

DANE TECHNICZNE: 
 

 Wysokość robocza:   w zakresie od 2 400 mm do 4 500 mm   
 Długość:     8.750 mm 

Szerokość:    2.450 mm 
Szerokość stopni:   1.200 mm 
Wysokość transportowa:   2.920 mm 
Waga własna:     2.150 kg   
Max obciążenie:    2 osoby/200 kg na stopień 
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Max obciążenie    przodu platformy 5 osób/500kg 
Stabilność przy bocznym wietrze:  do 45 węzłów  
Dopuszczalna temperatura:   -25C +45C 
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Opcje: 

 

Pompa hydrauliczna do regulacji 
wysokości z napędem 
elektrycznym   
 
Hydraulicznie wysuwane 
stabilizatory    
 
Zadaszenie   
    
Dach z bocznymi panelami z 
pleksi 
    
Elektro-hydrauliczne system 
dokładnego ustawiania schodów
   
Hydrauliczno-Diesel system 
dokładnego ustawiania schodów
    
Taśmy uniemożliwiające 
przejście                                        
 
Kogut alarmowy *)  
 
Szperacz *)  
 
*) Kogut i szperacz tylko z 
systemami elektrycznymi 

 
 
+ 1370,--EUR 
 
 
+ 1914,-- EUR 
 
+ 2800,-- EUR 
 
+ 4690,-- EUR 
 
 
 
+ 4700,-- EUR 
 
 
+ 5600,-- EUR 
 
+   250,-  EUR 
 
 
+     70,-  EUR 
 
+     62,- EUR 

 
 
 


