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Pojízdné hliníkové věže UTS vyráběné ve Velké Británii splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu, životnost 
a obsluhu. Robustní rámy z trubkových profi lů průměr 50 mm, systém zajištění cik/cak (pro montáž není 
třeba žádné nářadí), robustní kola se šroubovicí pro pohodlný přesun a vyrovnání lešení na nerovném povr-
chu. Všechny sestavy splňují a jsou certifi kovány BSI (Britský institud pro normalizaci), Kitemark (KM617169), 
HSE (Zdravotní a bezpečnostní nařízení) a jsou vyráběny s certifi kátem ISO 9001:2008.
UTS pojízdné věže jsou adaptibilní i s jinými výrobci jako je např. Boss, Eiger.

Průmyslová řada pojízdného lešení
• možnost sestav v 23 výškách od 1,2 m až 12,2 m
• možnost uložení podlážek po 0,5 m
• rámy v šířce 850 a 1450 mm a výšce 1, 1,5 a 2 m
• nosnost podlážek 275 kg
• délka podlážek 1,8 a 2,5 m
• barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
• plovoucí čepy rámů pro snadnou montáž
• ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
• plně svařovaný žebřík zabudovaný do rámu
• pojezdová kola s dvojitým zámkem nebo pevné patky
• nosnost každého kola je certifi kována na 700 kg
• 5ti letá záruka na výrobní vady

Pojezdové kolo se šroubovicí

Pevná patka se šroubovicí

Průmyslové pojízdné hliníkové lešení



• vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
• snadné skladování a přeprava
• projde standardními dveřmi (šířka 77,5 cm)
• rozteč příček rámu 250 mm
• základní díl je skládací jako harmonika
• nosnost podlážky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
• barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
• ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
• max. výška podlážky 6 m (pracovních 8 m)
• snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
• kola se zámkem
• nastavitelné kola se šroubovicí za příplatek
• plovoucí čepy rámů pro snadnou montáž
• 5ti letá záruka na výrobní vady

Ohrádka

Stabilizátor

Rozkládací věž



• vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
• snadné skladování a přeprava
• ideální pro těsné prostory a na schodech
• rozteč příček rámu 250 mm
• vyjímatelný žebřík z rámu pro snadnější vstup do věže
• nosnost podlážky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
• barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
• ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
• podlážka délka 1,5 m a šířka 60 cm
• celková šířka věže 76 cm
• snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
• kola se zámkem
• nastavitelné kola se šroubovicí nebo pevné patky
• plovoucí čepy rámů pro snadnou montáž
• 5ti letá záruka na výrobní vady

Schodišťová věž



Snadná a rychlá montáž a demontáž jednou osobou.
• vyráběna z hliníkových trubek o průměru 50 mm
•  snadné skladování a přeprava (změní se v jednoduše ovladatelný vozík)
• rozteč příček rámu 250 mm
• max. pracovní výška 6 m
•  nosnost podlážky 275 kg (stejná jako u průmyslové věže)
• barevné označení vzpěr pro snadnější montáž
• ohrádka pro rychlou a snadnou montáž
• podlážka délka 1,3 m a šířka 60 cm
• celková šířka věže 76 cm
• snadný převoz ve většině pickupů nebo dodávek
• kola se zámkem
• všechny rámy jsou stejné velikosti pro snadnou montáž
• plovoucí čepy rámů pro snadnou montáž
• 5ti letá záruka na výrobní vady
• stačí 15 minut na sestavení
•  Dodává se va 4 výškách podlážky: 1,1 m, 2,1 m, 3,1 m, 4,1 m.

Věž „One man show“



Certifi káty kvality
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