
odpowiadało na konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy. Drugi etap 
podporządkowany jest opracowaniu koncepcji oraz dopracowaniu szcze-
gółów technicznych samej konstrukcji. Zapadają wówczas także decyzje 
dotyczące terminów wykonania konstrukcji w zakładzie produkcyjnym 
oraz prac montażowych na miejscu. Wszystkie przyjęte ustalenia potwier-
dza szczegółowa oferta, której nieodzownym elementem jest precyzyjny 
opis techniczny danej realizacji przedstawiony w formie zwymiarowanych 
rysunków technicznych z komentarzami konstruktorskimi. Ostatni etap 
przeznaczony jest na produkcję poszczególnych elementów konstrukcji, 
ich dostawę oraz montaż w miejscu użytkowania, który zawsze wieńczy 
odbiór konstrukcji przez klienta. Firma Krause oferuje swoim klientom 
również serwis posprzedażowy.

Konstruktorzy firmy zdają sobie sprawę z tego, że nie ma dwóch takich sa-
mych projektów – stąd tak duża różnorodność realizacji w portfolio firmy. 
Największą grupę projektów stanowią pomosty przejściowe oraz platfor-
my robocze stacjonarne i jezdne, aluminiowe schody z platformą roboczą 
lub bez, a także konstrukcje specjalne dla branży TSL, realizowane z myślą 
o obsłudze wielkogabarytowych pojazdów użytkowych oraz szynowych.

PLATFORMY ROBOCZE ORAZ POMOSTY PRZEJŚCIOWE – 
ROZWIĄZANIE NIE TYLKO PRZEJŚCIOWYCH PROBLEMÓW 
KOMUNIKACYJNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
Platformy robocze oraz pomosty przejściowe marki Krause to szereg kon-
strukcji specjalnych, które znajdują zastosowanie w wielu zakładach pro-
dukcyjnych, pełniąc różnorodne funkcje. Najczęściej stanowią stacjonarne 

Aluminiowe konstrukcje 
KRAUSE do prac na wysokości  
Realizacje specjalnie dla przemysłu

Ciągły postęp technologiczny determinuje 
rozwój gospodarki oraz sprzyja powstawaniu 
zupełnie nowych gałęzi przemysłu. 
Organizacja miejsc pracy oraz komunikacji 
wewnątrz powstałych w ten sposób 
zakładów pracy niejednokrotnie wymaga 
od pracodawców indywidualnego podejścia 
oraz stosowania niestandardowych 
rozwiązań. Jest to złożone i wieloetapowe 
zadanie, któremu – niezależnie od 
wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, 
w której działa, przyświecać powinien 
nadrzędny cel w postaci bezpieczeństwa 
pracowników. Cel ten jest tym trudniejszy 
do zrealizowania, im więcej stanowisk 
i ciągów komunikacyjnych usytuowanych 
jest nad poziomem podłoża. W takich 
sytuacjach z pomocą przychodzą aluminiowe 
konstrukcje specjalne marki Krause, 
lidera w dostarczaniu niestandardowych 
rozwiązań zabezpieczających komunikację, 
pracę na wysokości oraz dostęp do maszyn, 
których obsługa i konserwacja nie mogą być 
prowadzone z poziomu podłoża. 

Firma Krause od ponad stu lat specjalizuje się w konstrukcji sys-
temów umożliwiających bezpieczny i wygodny dostęp do miejsc 
pracy znajdujących się na dużych wysokościach. Wiedza, kom-
petencje oraz doświadczenie konstruktorów przekładają się na 

różnorodną i dopasowaną do potrzeb klientów ofertę produktów stan-
dardowych, które stanowią bazę do tworzenia konstrukcji specjalnych. 
Bogate portfolio zrealizowanych projektów, zaplecze projektowe oraz 
własna produkcja pozwalają opracować rozwiązania, które spełnią ocze-
kiwania przedsiębiorców z wielu branż. Odbiorcami usług firmy są od lat 
zakłady zbrojeniowe, lotnicze, spożywcze, należące do branży automotive 
oraz te z sektora TSL. 

TRZY KROKI DO SUKCESU
Firma Krause przygotowana jest na realizację każdego zadania w zakresie 
prac na wysokości. Zespół projektowy odpowiada za prawidłowy prze-
bieg współpracy z klientem oraz służy mu fachowym doradztwem na każ-
dym etapie prac. Proces rozpoczyna analiza wymagań oraz uwarunkowań 
otoczenia, aby zaproponowane rozwiązanie w jak największym stopniu 

lub mobilne przejścia nad przeszkodami w postaci taśmy produkcyjnej lub 
rurociągu, optymalizując proces komunikacji w obszarach produkcyjnych, 
bardzo często współgrając z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami 
BHP oraz współczesnych systemów jakościowych, takich jak GMP, lean czy 
5S. Ponadto mogą pełnić funkcję samodzielnych stanowisk pracy, pozwa-
lając pracownikom na bezpieczne wykonywanie codziennych czynności 
w komfortowych warunkach, oraz ułatwiać serwisantom dostęp do ma-
szyn produkcyjnych w celu montażu, konserwacji lub naprawy. 

Platformy oraz pomosty, wykonane zgodnie z normą EN ISO 14  122, 
mogą przybierać różne formy, a poszczególne parametry konstrukcji do-
stosowywane są do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Może on 
decydować o liczbie stopni oraz ich szerokości – standardowo propono-
wane są wielkości 600, 800 oraz 1000 mm, ale inne realizacje również 
wchodzą w grę. Głębokość stopni jest stała i uzależniona od kąta nachyle-
nia – wynosi odpowiednio: 225 mm dla 45° (rekomendowane nachylenie) 
oraz 175 mm dla 60°. Zarówno stopnie, jak i platforma robocza mogą być 
wykonywane z aluminium ryflowanego, kraty aluminiowej, stalowej lub 
blachy perforowanej – wszystko zależy od warunków, z jakimi konstrukcja 
będzie się zmagać w przyszłości.

SCHODY JEZDNE Z PLATFORMĄ – MOBILNOŚĆ  
W PARZE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Seria schodów jezdnych z platformą roboczą to konstrukcje, które należą 
do grupy produktów standardowych. Jednak dzięki możliwości indywi-
dualnego konfigurowania poszczególnych jej paramentów i dopasowania 
ich do określonych potrzeb są coraz chętniej wybierane przez klientów 
z różnorodnych branż przemysłu. Specjaliści szczególnie sobie cenią te 
o lekkiej aluminiowej budowie, których przemieszczanie nie wymaga uży-
cia dużej siły. Wyposażone w rolki jezdne, świetnie się sprawdzą podczas 
prac obsługowych i konserwacyjnych różnorakich maszyn oraz taśm pro-
dukcyjnych, jak również w magazynach części zamiennych, które często 
towarzyszą zakładom produkcyjnym. Decydując się na określoną konstruk-
cję, warto zwrócić uwagę na wygodną platformę roboczą, obowiązkowo 
zabezpieczoną barierkami, która sprawia, że schody jezdne stanowić będą 
nie tylko środek dostępu, ale i samodzielne – komfortowe i bezpieczne 

– mobilne stanowisko pracy. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie 
z szerokiej oferty akcesoriów dodatkowych (barierki lub drzwi ochronne, 
antypoślizgowa poręcz, dodatkowe oznaczenie stopni czy hamulec ręczny 
dla systemu jezdnego, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo prac pro-
wadzonych z wykorzystaniem schodów). 

OBSŁUGA SPECJALNA BRANŻY TSL  
NA WYSOKIM POZIOMIE
Transport i logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodar-
ki. Aby nadążyć za szybkimi zmianami, potrzebne są indywidualne rozwiąza-
nia z zakresu obsługi wielkogabarytowych samochodów użytkowych. Jezdne 

platformy robocze do prac rozładunkowych i konserwacyjnych, rusztowa-
nie do odśnieżania naczep samochodowych, drabina do wszechstronnej 
obsługi cystern to tylko niektóre z realizacji firmy Krause dla branży TSL. 

Będąc aktywnym członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na 
Rzecz Kolei, firma Krause kieruje do tej branży kompleksową ofertę produk-
tową do obsługi pojazdów szynowych, składającą się zarówno z jezdnych, jak 
i stacjonarnych środków dostępu. Obejmuje ona jezdne platformy robocze 
od strony czołowej i bocznej oraz konstrukcje, które umożliwiają prowadze-
nie prac dachowych. W portfolio znajdują się także przejścia nad torowiskiem, 
pomosty wejściowe oraz przeznaczone do prac w kanałach obsługowych. Listę 
konstrukcji stacjonarnych uzupełniają podwieszane platformy robocze do prac 
dachowych oraz platformy robocze do prac bocznych mocowane na stałe do 

podłoża. Dzięki optymalnemu dopasowaniu konstrukcji do kształtu pojazdu lub 
krawędzi dachu oraz możliwości szczelnego łączenia ze sobą jej wielu elemen-
tów w każdym przypadku zagwarantowany jest wygodny i bezpieczny dostęp 
do stanowiska pracy. Użyteczne wyposażenie zaś – takie jak zdejmowane po-
ręcze, różne wymiary rolek jezdnych czy zaciski szynowe – pozwala spełnić 
wszelkie oczekiwania użytkowników dotyczące zasad ergonomii pracy.

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT WSPIERANE  
PRZEZ INNOWACJE
Wszystkie konstrukcje specjalne sygnowane marką Krause, produkowane 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa pracy, wyzna-
czają standardy w dziedzinie funkcjonalności oraz łatwości obsługi. Konstrukto-
rzy przywiązują szczególną wagę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, 
które znacznie zwiększają funkcjonalność projektów oraz bezpieczeństwo 
i komfort użytkowników – stąd systematyczność inwestycji prowadzonych 
w obszarze badań i rozwoju. Konsekwentne realizowanie tego podejścia za-
owocowało uzyskaniem wielu patentów i praw do własności intelektualnej 
oraz otrzymaniem licznych wyróżnień zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Warto podkreślić, że firma Krause oferuje również możliwość przeprowa-
dzenia szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi poszczególnych kon-
strukcji oraz szeroki zakres usług posprzedażowych, świadczonych przez 
wykwalifikowany zespół montażowo-serwisowy SoKo Team. Należą do 
nich m.in. montaż konstrukcji w miejscu wykorzystania oraz coroczna jej 
kontrola (wymagane przez UDT), doradztwo w zakresie dalszej rozbudo-
wy konstrukcji wraz z realizacją takich projektów u klienta oraz wszelkiego 
rodzaju prace konserwacyjne i naprawcze dostarczonych konstrukcji.

W dobie ciągle zmieniającego się środowiska pracy warto stawiać na 
sprawdzonych partnerów, czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia. Firma 
Krause, z ponad stuletnim doświadczeniem i długą listą realizowanych pro-
jektów, gwarantuje swoim partnerom profesjonalne podejście do proble-
mu oraz terminową realizację każdego projektu. ■
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Schody jezdne z platformą

Platforma robocza do prac dachowych 
w obsłudze pojazdów szynowych
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