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Tekniska data

Art nr 130422 130502 130602 130722 130852
Max längd utskjut m 4,2 5,0 6,0 7,2 8,5
Längd per del m 2,5+2,2 3,1+2,8 3,4+3,4 4,0+3,7 4,6+4,6
Transportlängd m 2,6 3,2 3,5 4,2 4,8
Höjd fristående m 2,1 2,7 3,25 3,55 4,45
Antal pinnar 8+7 10+9 11+11 13+12 15+15
Yttre bredd mm 470 470 470 490 490
Vikt kg 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0

2-delad kombistege Solid
Allroundstege för många användningsområden.

– Kraftig, stabil och beprövad I-profil.

– Stadig, säker och slagtålig.

– Räfflade stegpinnar – hela 35 x 35 mm,  

vilka är starka och bekväma att arbeta från.

– Stegens toppdel är 400 mm bred vilket innebär att den  

är godkänd som enkelstege.

– Kraftiga och säkra beslag.

– Bärbeslag av strängpressad aluminium.

– Försedd med säkerhetskedja.

– Tillbehör, se sidan 34–35.

 

Stegfoten ingår. Den är nästan lika 
viktig som själva stegen. Stegfoten 
är en extra-försäkring mot att 
stegen vickar eller glider i sidled.

Kombistegen kan användas som två enkelstegar, utskjutsstege 
eller fristående, som på bilden. Välj en kombistege om du vill ha 
en mångsidig stege för de flesta typer av arbeten. 

Kraftiga och säkra beslag.

Kraftiga stegpinnar som 
är bekväma att stå på.

2-delad kombistege Proff
En mångsidig stege, som är mycket enkel att hantera. 

De två stegdelarna ger flera möjligheter. Använd dem som utskjutsstege alternativt kopplade 

i toppen som fristående stege. Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm. Toppstegen, 

den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

– Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.

– Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt. 

– Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.

– Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.

– För optimal säkerhet levereras stegar över 10 m med Scandos 1550 mm breda stegfot.

– Ställbar i höjd pinne för pinne.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 120302 120402 120502 120602 120702 120802 121002 121202
Max längd m 3 4 5 6 7 8 10 12
Antal pinnar 6+6 7+7 9+9 11+11 12+12 14+14 18+18 22+22
Längd per del m 1,9 2,2 2,8 3,4 3,7 4,3 5,5 6,7
Yttre bredd mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Vikt inkl. stegfot kg 9 11 14 17 20 23 36 50


