
NOWOŚĆ w gamie produktów Altrex-Lero 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Skontaktuj się z nami lub wejdź na stronę

www.altrex-lero.pl

W zaledwie 10 minut MiTower może być 

złożony przez 1 osobę 

Obejrzyj film!

Zeskanuj QR-Code lub wejdź

www.altrex.com/mitowerMobile Safety®

Pierwsze rusztowanie z łatwością montowane przez 1 osobę!

►  Składanie i rozkładanie 
przez 1 osobę

► Bezpieczny i szybki monaż         
    do wysokości roboczej 6m      
    w zaledwie 10 minut 

►  Mocna i wytrzymała

►  Unikalnie zaprojektowane 
platformy wyposażone w 
wieszaki

►  Możliwość złożenia wózka 
z elementów rusztowania

►  prosty i kompaktowy 
     transport

► Zajmuje mało miejsca

►  Wysokość robocza 6m  
(4 i 5 metrów również 
dostępne) 

►  Opcje personalizacji:       
nazwa / logo / kolory

www.altrex-lero.pl



MiTOWER. Nowa generacja rusztowań przejezdnych Altrex-Lero

Wyspecjalizowani inżynierowie Altrex-Lero zaprojektowali kompletnie nowe innowa-
cyjne rusztowanie przejezdne: MiTOWER. Stworzono go w odpowiedzi na sugestie 
użytkowników rusztowań jezdnych tak aby mogło być składane przez jedną osobę. 

Specyfikacja MiTOWER wysokość robocza 6m (4 i 5 metrów również dostępne)

Numer katalogowy C003002 Wymiary platformy 1.02 x 0.61 m

Długość 1.17 m Waga 110 kg

Szerokość 0.73 m Powierzchnia ze stabilizatorami 2.8  x 2.4 m

Wysokość robocza 6 m Wymiary wózka  
(z elementów MiTOWER) 

1.32 x 0.78 m

Wysokość platformy 4 m

EN 1004 
Class 3

Unikalnie zaprojektowane platformy 
wyposażone w wieszaki

Możliwość złożenia wózka z ele-
mentów rusztowania

Prosty i kompaktowy transport

Zajmuje mało miejsca Wysokość robocza 6m 
(4 i 5 metrów również dostępne)

Opcje personalizacji: 
nazwa / logo / kolory

Składanie i rozkładanie 
przez 1 osobę 

Bezpieczny i szybki montaż do wys.
roboczej 6m w zaledwie 10 minut

10 min.

Mocna i wytrzymała

Mocna i stabilna kon-
strukcja

Strength and 
stability calculations

Pierwsze rusztowanie z łatwością montowane przez 1 osobę!

Wszystkie ele-
menty są poręczne 
i lekkie: łatwe w 
montażu przez 1 
osobę

Podwójne stężenia 
poziome dla  dodat-
kowej stabilizacji

bardzo lekki i 
składany system 
burt

Unikatowe wieszaki w 
pode ście  :  
aby powiesić elementy dla 
ułatwenia składania ruszto-
wania przez 1 osobę 

Czerwone pow-
lekane dźwigary 
podestów mają QR 
code: film + in-
strukcja

Podesty są łatwe 
w montażu dzięki 
poprzecznym belkom 
: dla prostoty użycia

Stabilizatory Easy-Lock® 
:  
szybki montaż oraz 
regulowane teleskopowo

Podwójne hamulce 
koła (125 mm) ,  
18 cm regulacji

Spawane ramy :  
Powodują, że rusz-
towanie jest mocne i 
stabilne

System stężeń 
zaciskowych

Blokada przy-
mocowana do 
trzpienia : Nie 
zgubi się


