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KARTA TECHNICZNA 

 

KOSZ TRANSPORTOWY KT02 

 

 

OPIS PRODUKTU 
Kosz transportowy KT02 wykonany jest z atestowanej stali, 
walcowanych blach i profili zamkniętych, co zapewnia wysoką 
wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym. 
Cała konstrukcja zabezpieczona jest farbą chlorokauczukową  
w kolorze pomarańczowym, co gwarantuje jego dobrą 
widoczność oraz długotrwałe użytkowanie  w warunkach budowy. 
 

ZASTOSOWANIE 
Koszt transportowy przeznaczony jest do podnoszenia  

i przenoszenia osób wraz z wyposażeniem w celu wykonania  

różnych prac, np. montaż oświetlenia, instalacji itp. 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog: Sprzęt budowlany; 

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa; 

- Poświadczenie Wykonania Producenta 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Transport i magazynowanie odbywa się w pozycji pionowej. 

Zdejmowanie kosza z środków transportu odbywa się poprzez 

podniesienie korzystając z miejsc w konstrukcji do tego 

przystosowanych. 

 

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Kolejne etapy użytkowania kosza transportowego: 

- zamontowanie kosza na haku dźwignicy; 

- odbezpieczenie zamka furtki; 

- wejście personelu kosza; 

- zabezpieczenie wyposażenia; 

- zamknięcie furtki; 

- zamocowanie do punktów kotwiczących sprzętu ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości; 

- podniesienie i przeniesienie  kosza w miejsce pracy; 

- wykonanie określonej pracy; 

- opuszczenie i przeniesienie kosza w miejsce wyjściowe; 

- opuszczenie personelu; 

- odstawienie kosza w miejsce składowania. 

 

UWAGI 
Przed każdym użyciem kosza transportowego należy zgłosić 

kosz do odbioru przez UDT. Kosz może być używany  

z dźwignicami, które zostały zaprojektowane do podnoszenia 

osób. Jeśli kosz ma być zawieszony na innych 

dźwignicach(przeznaczonych do podnoszenia towarów), to 

wtedy użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji 

bezpiecznej eksploatacji oraz przedłożenia jej do właściwego 

oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. 
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DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Symbol 
Ładowność** 

[kg] 
Masa własna* 

[kg] 
Masa z max. obciążeniem  

[kg] 
Jednostka 
sprzedaży 

Nr. artykułu 

Kosz transportowy KT02 300 280 580 
szt. 

SB-TW-KT-0-01881 

Zawiesie 4ZŁ 0,6t 1,6m - 15 - SB-AS-00-0-20851 

* masa bez zawiesia łańcuchowego 

* max. 2 osoby+ wyposażenie 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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