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Innovaties voor professionals

Veilig Werken –  
ook bij sneeuw en nat weer.  

Kan dat? 

Innovaties voor professionals: 
Ons antwoord op uw behoeften.
Het merk ZARGES staat al meer dan 80 jaar voor voortdurende innovatiekracht 
en eersteklas kwaliteit. Als innovatieleider verbeteren wij doorlopend ons aanbod 
en creëren we oplossingen en producten die consequent zijn afgestemd op uw 
behoeften. Want goede ideeën ontstaan bij ons in nauwe samenwerking met u: 
onze klanten.

Het is ons doel om u als professional voor elke uitdaging altijd de passende  
oplossing te bieden. Voor uw veiligheid en efficiëntie.

Ontdek meer innovaties van ZARGES op:    
www.zarges.com/innovations

Technische wijzigingen voorbehouden. Maataanduidingen en gewichten bij benadering.  
Verveelvoudiging, ook van delen, uitsluitend na toestemming van ZARGES GmbH.
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Meer informatie vindt u op internet of bij uw vakhandel:

Veilige grip bij  
sneeuw en modder.

Werken zonder weg te  
glijden ook bij nat weer.

Stabiele stand bij  
vuil en modder.

Bij sneeuw, ijs en nat weer –    
De Z 500 Seventec RC is voor elke toepassing 
de veilige oplossing.
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�     Extra brede tredes met comfortabel sta-oppervlak.

�     Aan beide zijden oploopbaar.

�     Platform (ca. 600 x 300 mm) met geïntegreerd scharniermechanisme.

�     Extra brede tredes met comfortabel sta-oppervlak.

�     Eenzijdig oploopbaar.

�     Platform (ca. 600 x 300 mm) met geïntegreerd scharniermechanisme.

�     Groot veiligheidsplatform (ca. 380 x 260 mm) met geïntegreerd scharniermechanisme.

�     Goed in de hand liggende bomen met gladde buitenzijde.

�     Aan weerszijden inklapbare metalen verbinding voor hoge stabiliteit.

Opstapje Z 500 Seventec RC, aan beide zijden oploopbaar
Het lichte en comfortabele opstapje dat snel en flexibel inzetbaar is.

Bordestrap Z 500 Seventec RC, eenzijdig oploopbaar 
De trap met geprofileerde tredes – inklapbaar, ruimtebesparend te transporteren en 
op te bergen.

Trap met veiligheidplatform, Z 500 Seventec RC 
De ladder voor optimale veiligheid buiten

Bestelnr. Bordeshoogte,  
m

Werkhoogte, ca. m Breedte buitenzijde 
onderaan

Aantal tredes incl. 
platform

Gewicht,  
kg

Prijs excl.  
btw €

40233 0,66 2,66 0,67 3 8,1 274,–

40234 0,86 2,86 0,69 4 10,3 346,–

40235 1,08 3,08 0,72 5 11,7 438,–

Bestelnr. Bordeshoogte,  
m

Werkhoogte,  
ca. m

Breedte buitenzijde 
onderaan

Aantal tredes incl. 
platform

Gewicht,  
kg

Prijs excl.  
btw €

40392 0,49 2,49 0,70 2 × 2 5,2 172,–

40393 0,74 2,74 0,75 2 × 3 7,3 224,–

40394 0,99 2,99 0,80 2 × 4 10,2 283,–

Bestelnr. Ladder
lengte, m

Platform
hoogte, m

Werkhoogte, 
ca. m

Breedte  
buitenzijde  
onderaan

Boomlengte  
stijg/steundeel, 

mm

Aantal tredes  
incl. platform

Gewicht,  
kg

Prijs excl. 
btw €

40493 1,44 0,70 2,70 0,45 87 3 6,3 178,–

40494 1,67 0,90 2,90 0,47 87 4 7,9 215,–

40495 1,90 1,10 3,10 0,49 87 5 8,1 230,–

Regen, sneeuw, ijs – buiten werken is vooral in de winter een uitdaging. Te meer 
als u daarbij op ladders moet klimmen. Absolute veiligheid heeft hier hoogste 
prioriteit.

Met de Z 500 Seventec RC biedt ZARGES nu de ladderinnovatie voor werken 
onder ongunstige weersomstandigheden.

Montagewerkzaamheden op bouwlocaties, onderhoud en service in de industrie 
of werken aan ruwbouw: de Z 500 Seventec RC biedt maximale veiligheid bij  
regen en sneeuw. Daarvoor zorgen o.a. geperforeerde, geprofileerde en extra 
brede treden voor hoge grip en veilig staan.

Uw voordelen:
�     Maximale werkveiligheid bij buitenwerkzaamheden, ook bij regen en sneeuw.

�     Betere zichtbaarheid bij slecht zicht dankzij fotoluminescerende stroken  
langs de bomen.

�     Laag gewicht.

�     Inklapbaar en dus eenvoudig te transporten en op te bergen.

De Z 500 Seventec RC –  
voor veilig staan onder alle  
weersomstandigheden.

Fotolumiscerende stroken 
langs de bomen

85 mm diepe tredes

Profilering voor veilige grip

Perforatie voor het afvoeren  
van vloeistoffen


