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 Podesty magazynowe stalowe 

• Podesty magazynowe stalowe przeznaczone do obsługi regałów oraz instalacji przemysłowych i wykonywania 
różnorodnych prac na wysokości 

 

• Konstrukcja nośna monolityczna (spawana) z 
cienkościennych kształtowników stalowych, malowana 
• Wyższe podesty z mają korpusy dzielone (skręcane) w 
celu ułatwienia transportu 
• Barierki i poręcze przykręcane 
• Wypełnienie stopni i platformy roboczej z blachy 
aluminiowej ryflowanej 
• Wysokość barierki ochronnej 1100mm 
• Podwozie z kształtowników zamkniętych o dużej 
sztywności 
• Dopuszczalne obciążenie podestu: 

 
· wózek z szafką z szufladami i schowkiem 
· wyposażony w półkę krótką  

 
• Konstrukcja zgodna z normami: 
  · PN-EN-ISO 131-1 Drabiny -- Terminologia - Rodzaje i wymiary funkcjonalne 
  · PN-EN-ISO 131-2 Drabiny – Wymagania i badania oraz oznakowanie: 
  · PN-M-78324:1988 Urządzenia magazynowe pomocnicze - Drabiny magazynowe przejezdne - Wymagania i 
badania 
 

• Elementy konstrukcji: 

•  Stopnie podestu •Platforma podestu   • Mocowanie barierki 

 
· wypełnienie z blachy aluminiowej 
żebrowanej 
 
 
 
 

 
· wypełnienie z blachy aluminiowej 
żebrowanej 
· krawędź zabezpieczająca h=80mm 
 
 
 

 
    · barierki i poręcze przykręcane 
do podwozia 
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• Wymiary stopni i platformy roboczej: 

 
· wypełnienie z blachy aluminiowej 
żebrowanej 

 
· wypełnienie z blachy aluminiowej żebrowanej 
· krawędź zabezpieczająca h=80mm 

 

 

• Podwozie jezdne podestu magazynowego: 

 
·· 2 koła skrętne z gumy pełnej ∅160mm, z hamulcami 
(od strony wejścia) 
· niebrudzące posadzki 

 
·· 2 koła stałe z gumy pełnej ∅160mm 
· niebrudzące posadzki 
 
 

 

 

• Poświadczenia i normy 

•  Produkt polski • Normy   
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 Podest magazynowy stalowy 0,46m - 1 stopnień 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 1570h x 840 x 910mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 460mm 

Wysokość pracy: 2,2m 

Ciężar 46,0 kg 

Kod produktu 09-011 

 

 Podest magazynowy stalowy 0,69m - 2 stopnie 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 1800h x 1030 x 910mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 690mm 

Wysokość pracy: 2,4m 

Ciężar 49,0 kg 

Kod produktu 09-013 
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 Podest magazynowy stalowy 0,92 m - 3 stopnie 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 2030h x 1220 x 910mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 920mm 

Wysokość pracy: 2,6m 

Ciężar 53,0 kg 

Kod produktu 09-015 

 

 Podest magazynowy stalowy 1,15m - 4 stopnie 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 2260h x 1410 x 910mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 1150mm 

Wysokość pracy: 2,85m 

Ciężar 58,0 kg 

Kod produktu 09-017 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 5. 

 

 Podest magazynowy stalowy 1,38m - 5 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 2490h x 1600 x 1000mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 1380mm 

Wysokość pracy: 3,08m 

Ciężar 85,0 kg 

Kod produktu 09-019 

 

 Podest magazynowy stalowy 1,61m - 6 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 2720h x 1790 x 1000mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 1610mm 
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Wysokość pracy: 3,31m 

Ciężar 93,0 kg 

Kod produktu 09-021 

 

 Podest magazynowy stalowy 1,84m - 7 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 2950h x 1980 x 1000mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 1840mm 

Wysokość pracy: 3,54m 

Ciężar 100,0 kg 

Kod produktu 09-023 

 

 Podest magazynowy stalowy 2,07m - 8 stopni 
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Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 3180h x 2170 x 1000mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 2070mm 

Wysokość pracy: 3,77m 

Ciężar 109,0 kg 

Kod produktu 09-025 

 

 Podest magazynowy stalowy 2,30m - 9 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 3410h x 2360 x 1200mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 2300mm 

Wysokość pracy: 4,00m 

Ciężar 118,0 kg 

Kod produktu 09-027 
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 Podest magazynowy stalowy 2,53m - 10 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 3640h x 2550 x 1200mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 2530mm 

Wysokość pracy: 4,23m 

Ciężar 125,0 kg 

Kod produktu 09-029 

 

 Podest magazynowy stalowy 2,76m - 11 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 3870h x 2740 x 1200mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 2760mm 
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Wysokość pracy: 4,46m 

Ciężar 135,0 kg 

Kod produktu 09-031 

 

 Podest magazynowy stalowy 2,99m - 12 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 4100h x 2930 x 1300mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 2990mm 

Wysokość pracy: 4,69m 

Ciężar 143,0 kg 

Kod produktu 09-033 

 

 Podest magazynowy stalowy 3,22m - 13 stopni 
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Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 4330h x 3120 x 1300mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 3220mm 

Wysokość pracy: 4,92m 

Ciężar 156,0 kg 

Kod produktu 09-035 

 

 Podest magazynowy stalowy 3,45m - 14 stopni 

  

 

 

Wymiary gabarytowe podestu (wys. x dł. x szer.): 4560h x 3310 x 1400mm 

Wymiary platformy roboczej (dł. x szer.): 650 x 600mm 

Wysokość do platformy roboczej: 3450mm 

Wysokość pracy: 5,15m 

Ciężar 168,0 kg 

Kod produktu 09-037 

 
 
 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  
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www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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