
Bezpečnost, komfort 
a efektivita práce 
na plochých střechách

Představujeme Vám Safety Bull 
– jistící bod ve formě mobilního 
vozíku s pružinovým trnem 
nebo balastní zátěží. 

Certifikované a prověřené 
řešení mění styl práce 
na plochých střechách.



Nový standard v ochraně proti pádu
Velmi žádanou novinkou v oblasti jištění osob 
při práci na ploché střeše je nový systém 
Safety Bull – jistící bod na kolovém vozíku. 
Bezpečnost práce na střechách a její komfort 
a efektivita nešly vždy ruku v ruce. Po dlouhých 
letech dotazů na flexibilnější řešení uvádíme 
na český trh řešení, které si rychle oblíbíte. 
Těžký vozík s nízkým těžištěm je vybaven 

S jištěním Safety Bull nemusíte na rovných střechách budovat nákladné a invazivní horizontální jistící systémy. 

mechanickým trnem, který je v případě nehody 
silnou pružinou vystřelen k podlaze a tím ještě 
zvyšuje stabilitu vozíkového systému. V případě 
plechových nebo betonových střech je vozík 
dovybaven balastní zátěží. Vozík je možné 
zdvihnout pomocí vysokozdvižného vozíku 
nebo za pomocí jeřábu a speciálních ok na 
vozíku. 



Se Safety Bull získáte

•   maximální efektivitu na 4 kolech
•   mobilní kotevní bod s 60° pracovní oblastí
•   možnost vozit s sebou materiál a nářadí
•   maximální bezpečnost práce

Testy a certifikace

•   shoda s: DIN EN 795:2012, A
     a DIN CEN/TS 16415:2013

•   testováno podle: DIN EN 795:2012,E 
     a DIN CEN/TS 16415:2017

Příklady pracovišť, kde Vám 
Safety Bull zajistí bezpečnost 
a komfort práce

•    ploché střechy
•    ventilační šachty
•    montáž zábradlí
•    betonové skelety



Doplňky pro Váš Safety Bull
Abychom vozík přizpůsobili Vašim potřebám, dodáváme vozík se sadou 
volitelných doplňků. Safety Bull si můžete přizpůsobit svým pracovním postupům.
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BOX NA NÁŘADÍ 
Uzamykatelný box zajistí 
nástroje a nářadí proti 
odcizení a před 
povětrnostními vlivy.

BOČNÍ LIŠTY
Boční lišty udrží materiál a nářadí 
uvnitř vozíku pro jejich převoz 
po pracovišti.

REGÁL NA MATERIÁL
Držák pro přepravu delších 
nástrojů a materiálů přímo 
na korbě vozíku Safety Bull.
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