SLOPE SYSTEM

Slope

REDSKAB TIL TAGDÆKNING
PÅ SKRÅ TAGE

SYSTEM

SLOPE SYSTEM er udviklet for
at lette arbdejdet med tagdækning på skrå tage.
Systemet består af en skinne der monteres på tagryggen og en
række supplerende redskaber der fungerer i samspil med skinnen.
Som supplement til skinneløsnignen, findes rygningsvinklen, der er
ideel til mindre opgaver.

RYGNINGSVINKEL

BRÆNDING AF TAGPAP

OPLÆG AF TAGPAP

SKINNESYSTEM

•
•
•

Effektiviserer arbejdsprocessen
Eliminerer tunge løft
Minimerer dårlige arbejdsstillinger

MODULÆR STIGE
MED BREDE TRIN

MODULÆR SKINNE

SKINNEN BETJENER
BEGGE TAGFLADER

STIGEN KØRER I
SKINNEN

Skinnen leveres i længder af 3 meter, som monteres på tagryggen, med mulighed
for at installere skinne i hele tagets længde. Stigen kobles til skinnen i et hjulophæng, og rulles herefter langs taget. Det sikrer hurtige skift til næste bane og
giver mulighed for at arbejde flere steder på taget samtidigt med samme skinne.

TAGPAPPEN
TRÆKKES OP

TAGPAPPEN RULLES
OP PÅ RULLE

UDVEKSLING SIKRER
LETTE TRÆK

LÅS REBET PÅ
STIGEN

Oplægget af tagpappen trækkes op ad taget med snoretrækket, hvorefter det
fæstnes med en klemme i toppen. Herefter rulles pappen ved hjælp af snoretrækket op på rullen indtil toppen er nået. Længden af banerne er ikke længere
afgørende da alle løft af tunge tagpapruller på stigen elimineres.

100
TAGPAPPEN FIRES NED
MED EN HÅND UNDER
BRÆNDING

BRÆNDSIKRE
MATERIALER

OPREJST POSITUR
UNDER BRÆNDING

60

PASSER TIL BANER PÅ
100 CM OG 60 CM

Brændingen er stadig et håndværk der kræver øre og øje for detaljen, men med
Slope System opnås en oprejst kropsholdning under brænding, idet det ikke er
nødvendigt at have en hånd på tagpappen. Dette giver et bedre overblik over
brændingen og skåner kroppen for ensisigt gentaget arbejdet.

KOMPAKT OG LET
HÅNDTERBAR

BØJLEN FLYTTES
FRA BANE TIL BANE

FASTMONTERING I
FIKSEREDE SKRUER

HOLDER TIL
SKRUEMASKINE

Rygningsbøjlen er et alternativ til skinnen, som fylder mindre og er lettere at
håndtere for én mand. Rygningsbøjlen foretrækkes til opgaver hvor der er forhindringer på taget der umuliggør opsætning af skinnen, eller som supplement til
skinneløsningen. Bøjlen er kompertibel med alle andre redskaber i Slope System
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