
Nastal čas přehodnotit 
Vaši ochranu před pádem. 
Rozlučte se s fixními řešeními 
a poznejte Giraf 360 – Vašeho 
nového partnera pro zaručenou 
bezpečnost při práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou.

Dokonale přizpůsobivé
řešení pro práci 
na kamionech
a cisternách

Certifikováno dle normy: 
DIN EN 795:2012, B



Nový standard ochrany proti pádu
Dlouhodobým problémem a trnem v patě mnoha
provozů v potravinářském průmyslu a logistice 
je jištění osob pohybujících se na cisternách 
a kamionech. Alternativa pro bezpečnou práci 
v těchto provozech existuje a je to velmi efektivní 
a praktické řešení, mobilní jistící systém Giraf. 

Systém pracovníkovi nijak nepřekáží a následuje 
ho při práci na cisterně nebo kamionu. Mobilní 
Giraf je možné libovolně přemisťovat pomocí 
vysokozdvižného vozíku. S nímž také jednoduše
nastavíte požadovanou výšku až do 7,1 metrů. 
Je vhodný pro všechny požadované aplikace. 



S Giraf 360 dostanete

•    Maximálně flexibilní řešení
•    Mobilní jistící bod s pracovní zónou 360°
•    Efektivní, bezpečné a pohodlné jištění 
      před pádem pro 1 osobu s možností 
      pracovat v okruhu až 6 metrů
•    Díky 360° otočnému ramenu 
      lze systém použít pro práci 
      na 2 vozidlech zaparkovaných 
      vedle sebe

Příklady aplikací, 
kde Vás Giraf může 
ochránit

•    Práce na cisternách
•    Práce na kamionech
•    Údržba letadel
•    Práce na lodních kontejnerech
•    Práce na strojních zařízeních
      a tam, kde je vyžadováno jištění osob
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Doplňky: Giraf přizpůsobíme potřebám
Systém Giraf lze použít s různým typem platformy v závislosti na pracovní oblasti. 
Musí být používán s navíjecím systémem pro zachycení pádu (EN 360), postrojem 
pro zachycení pádu (EN 361, EN 358) s certifikací CE. Kompletní nabídku 
a parametry naleznete v katalogu nebo u prodejců Carl Stahl.

STOŽÁR
Výšku teleskopického těla systému
lze jednoduše nastavit pomocí 
vysokozdvižného vozíku dle potřeb 
do 3 pater, až do výšky 7,1 metru.

RAMENO
Pohyblivé, 360° otočné
rameno umožňuje 
pracovníkovi svobodný 
a bezpečný pohyb
v perimetru až 6 metrů.
Rameno lze také 
zaaretovat a pracovní 
prostor vymezit na 180°
nebo 30°.

RŮZNÉ PLATFORMY
Systém Giraf je nabízen se dvěma, třemi nebo čtyřmi nohami v závislosti na pracovní 
oblasti a Vašich potřebách. Na rampu lze najet kolem vozu a přistavit tak vozidlo 
nebo dvě vozidla co nejblíže k jistícímu systému. Toto řešení velmi šetří místo.

SAMOSTOJNÝ 
MOBILNÍ SYSTÉM 
Systém Giraf je samostojný
bez nutnosti zatížení. 
Je možné jej přemisťovat 
jednoduše pomocí 
vysokozdvižného vozíku.
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