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Drabiny

Tyl ko ko rzy sta nie z dra bin o ró żnych ga ba ry tach przy wy ko ny wa niu prac
bu dow la nych za pew nia od po wied ni po ziom bez pie czeń stwa. Nie do -
pusz czal ne są wszel kie pro wi zo rycz nie two rzo ne, nie sta bil ne „po mo sty
i po mo ści ki”.

Wy po sa że nie dra bin o wy so ko-
ści prze kra cza ją cej 4 m w sys te -
my pro wad nic oraz ele men tów 
sa moha mu ją cych, w znacz nym
stop niu zwięk sza bez pie czeń -
stwo prze miesz cza nia się pra -
cow ni ków.

Sta bil ne usta wie nie dra bi ny zmniej -
sza ry zy ko nie kon tro lo wa ne go prze -
su nię cia. Ele men ty dra bi ny za bez -
pie cza ją ce przed jej nie kon tro lo -
wa nym prze su nię ciem mu szą być 
do bra ne w za le żno ści od pod ło ża,
na któ rym zo sta nie ona usta wio na.

Dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce na wy so ko ści na le ży od po wied nio do brać dra bi ny. 
Po win ny one być usta wio ne sta bil nie bez wzglę du na zró żni co wa nie pod ło ża. Ta ką mo żli wość
za pew nia ją dra bi ny o re gu lowanej wy so ko ści. Krótkotrwałe prace prowadzone z drabin
wymagają zastosowania sprzętu, który w łatwy sposób będzie przygotowany do pracy. Istotną
cechą stosowania drabin jest ich ciężar oraz możliwość wygodnego transportu.
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