MODUM Redningsstige
MODUM Redningsstige er elegant designet til permanent vægmontage, og den er klar til brug på få
sekunder.
MODUM Redningsstige er designet og produceret af MODUM ApS i 100% anodiseret aluminium og
den leveres med 15 års produktgaranti.
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Træk sikkerhedsstiften ud
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Fold stigen ud

Klatre ned i sikkerhed
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MODUM Redningsstige er den perfekte løsning til nybyggeri eller til montage på eksisterende
bygninger.
Med sit elegante design er MODUM Redningsstige nem at demonstrere for en kunde.
MODUM Redningsstige er let at montere, og montagen er typisk afsluttet på under en time.
MODUM Redningsstige er produceret på vores virksomhed i Nakskov, og ordre ekspederes i løbet af
7-9 dage.

MODUM Redningsstige kan leveres i alle RAL farver

Oplys venligst ønske om RAL farve ved bestilling.

MODUM Redningsstige leveres i 16 standard længder, med en trinafstand på 300 mm og en trinlængde på
311 mm.
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Specifikationer på MODUM Redningsstige
•

Den originale foldbare Redningsstige produceres af MODUM ApS i Danmark.

•

MODUM Redningsstige er produceret i 100% anodiseret aluminium og leveres med
montagesæt i syrefast rustfri stål. MODUM ApS yder 15 års produktgaranti.

•

Når MODUM Redningsstige er lukket, er den yderst kompakt og har en dybde på kun 72
mm.

•

De skridsikker aluminiumstrin, er skjulte når stigen er lukket.

•

Udløserpinden er placeret således at stigen kun kan benyttes oppe fra, og
Redningsstigen er således beskyttet mod uautoriseret adgang.

•

Udløserpinden er produceret i 100% syrefast rustfri stål og den er monteret i en nylon forring,
således at der ikke opstår tæring.

•

Modum Sikkerhedssele kan leveres som ekstraudstyr.

•

Montagen er meget enkel og simpel.

•

Testrapport fra SP Technical Research Institute i Sverige.

•

Produktgodkendelse af SINTEF Byggforsk i Norge.

•

Godkendt efter NS-EN 131.

•

Stabilitet for en 2,4 m stige:

•

o

Vertikal stabilitet 9,5 kN = 969 kg.

o

Horisontal stabilitet: 2 kN = 204 kg.

Mål:
o

Lukket:

72 mm dyb x 47 mm bred.

o

Åben:

398 mm dyb x 47 mm bred.
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MODUM Bøjlestige

Innovation er kernen i MODUM’s sikkerhedsprodukter.

MODUM Bøjlestige er en videreudvikling af Modum Redningsstige, og
monteres med en sikkerhedsbøjle som beskytter mod fald.

Når stigen er lukket er den meget kompakt.
Mål:
o
o
o

Afstand:
Lukket:
Åben:

650 mm (indvendig)
250 mm dyb
648 mm dyb

MODUM Bøjlestige og MODUM Redningsstige
har samme tekniske specifikationer.

Innovativ dansk design

Februar 2018

MODUM Gesimsstige

For at imødekomme bygninger med gesims eller tagudhæng har MODUM udviklet en elegant løsning;
Modum Gesimsstige.
MODUM Gesims stige har de samme tekniske specifikationer som MODUM Redningstige, men den er
udstyret med henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 teleskoptrin og kan anvendes ved gesims eller tagudhæng.
•

Tilgængelig i RAL farver.

•

De skridsikre trin er skjulte når stigen er lukket.

•

Lukket er stigen yderst kompakt, med en dybde
på kun 72 mm.

•

Udløserpinden er placeret således at stigen kun
kan betjenes oppe fra, og den er således sikret mod
uautoriseret adgang fra jorden.

•

Installation er meget simpel og den er typisk afsluttet
på ca. en time.

•

Stabilitet for en 2,4 m stige:
o Vertikal stabilitet 9,5 kN = 969 kg.
o Horisontal stabilitet 2 kN = 204 kg.

•

Lukket:
o 72 mm dyb x 47 mm bred.
o 1 teleskop trin åben til 145 mm dyb.
o 2 teleskop trin åben til 319 mm dyb.
o 3 teleskop trin åben til 492 mm dyb.
o 4 teleskop trin åben til 665 mm dyb.

•

Vægt og længde:
o 3,1 kg pr. løbende meter.
o Længde 4.042 mm
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MODUM Inspektionsstige til sokkel
MODUM Inspektionsstige til sokkel er er specielt udviklet til permanent montage på betonsokkel.
Inspektionsstigen er den perfekte løsning til sendemaster eller elmaster, som jævnligt kræver service
eller vedligehold. MODUM Inspektionsstige er forsynet med Rukolås, som forhindre uautoriseret
adgang.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, monteres Inspektionsstigen minimum 180 cm over udstigningsniveau,
dette sikre fast holdepunkt til begge hænder - før der trædes ud på stigen. Inspektionsstigen fastgøres
til soklen med to kraftige klammer i aluminium, og hele konstruktioner er meget solid og sikker. Når
Inspektionsstigen er lukket sidder de skridsikre trin inden i stigevangen, hvilket bevirker at stigen er
vedligeholdelsesfri.

•

Tilgængelig i alle RAL farver.

•

De skridsikre trin er skjulte når stigen er lukket.

•

Lukket er stigen yderst kompakt, med en dybde
på kun 72 mm.

•

Rukolås sikret mod uautoriseret adgang og tyveri.

•

Installation er meget simpel og den er typisk afsluttet
på under en time.

•

Stabilitet for en 2,4 m stige:
o Vertikal stabilitet 9,5 kN = 969 kg.
o Horisontal stabilitet 2 kN = 204 kg.

•

9 standard længder:
o 3.000 mm, 3.300 mm, 3.600 mm, 3.900 mm.
o 4.200 mm, 4.500 mm, 4.800 mm.
o 5.100 mm, 5.400 mm.

•

Montage klammer:
o Diameter 600 mm.
o Diameter 750 mm.
o Diameter 800 mm.
o Diameter 1.000 mm.
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MODUM Mobilestige
MODUM Mobilestige er produceret i anodiseret aluminium i et kompakt og elegant design. Når
stigen er lukket, sidder de skridsikre trin i selve vangen, hvilket bevirker at stigen er vedligeholdsfri.
Mobilstigen er forsynet med to kraftige magneter, således at stigen ikke rasler under kørsel.
Den foldbare stige er meget let at betjene, og den sikre en hurtig op- eller nedstigning.
Mobilstigen kan producers efter mål, således at den kan monteres på ethvert køretøj.
Standardfarven er metallisk, sølvfarvet aluminium, men stigen kan bestilles i alle RAL farver.

Specifikationer
Mobilstigen leveres med lås som forhindre uautoriseret brug og tyveri af stigen.
Mobilstigen har 15 års produktgaranti.
Designet og produceret i Danmark.

•

•

Mål og vægt:
o

Lukket 60 mm dyb x 40 mm bred.

o

Åben 295 mm dyb x 40 mm bred.

o

Vægt 2,7 kg pr. løbende meter.

Standardlængder:
o

MODUM Mobilestige med 3 trin

1.200 mm.

o

MODUM Mobilestige med 4 trin

1.500 mm.

o

MODUM Mobilestige med 5 trin

1.800 mm.

o

MODUM Mobilestige med 6 trin

2.100 mm.

o

MODUM Mobilestige med 7 trin

2.400 mm.

o

MODUM Mobilestige med 8 trin

2.700 mm.
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MODUM foldbart rækværk
Succesen med MODUM’s Redningsstige har banet vejen for Modum foldbare rækværk, til montage
på lastbiler, trailere og lignede mobile enheder.
MODUM foldbare rækværk er den perfekte løsning til køretøjer med tanke, container eller anden
opbygning som kræver inspektion eller arbejde i højder.
MODUM foldbare rækværk er en effektiv letvægts løsning, som kræver et minimum af plads som
hurtigt åbnes og er klar til brug.
MODUM foldbare rækværk er testet af Force Teknologi, Materialer og Produkter i Danmark.
MODUM foldbare rækværk kan modstå en belastning på 80 kg uden permanent deformering. Ved
belastning på 80 kg over en længere periode udviste rækværket en deformation på 17 mm.
Rækværket var efter belastning fortsat i stand til at åbne og lukke uden problemer.
Mål:
•
•
•
•

Længde: max.
Højde åben:
Højde lukket:
Brede:

15.000 mm.
900 mm – 120 mm.
70 mm.
47 mm.

MODUM foldbare rækværk monteret på en brandbil.
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MODUM’s innovative produkter er en attraktivt
komplementerende forretning
MODUM innovative produkter er et attraktivt supplement til virksomheder, som tilbyder salg af
brand- og sikkerhedsudstyr.
MODUM’s produkter er meget kompakte og lette at håndterer.
MODUM tilbyder forskellige montagesæt til montage på alle typer af overflader.
MODUM ApS er en innovation virksomhed, og vi udvider jævnligt vores produktsortiment med nye
og innovative løsninger.

Rukolås til anvendelse som inspektionsstige

For yderligere formation, kontakt venligst:

Udløserstation til høje bygninger

MODUM ApS
Linkøbingvej 8
DK-4900 Nakskov
Denmark

E-mail

info@modum.dk

Web

www.modum.dk

Telefon +45 26 81 85 60
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