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ZARGESTUBESCA csoport - Gyártóüzemek 

Ailly (F) 

Crémieu (F) 
Zaragoza (E) 

ZARGESTUBES
CA Holding  
Weilheim  (D) 

Kecskemét 
(HU) 

Dresden 
(D) 

Trévoux (F) 



 

1988-tól napjainkig 
ZARGES KFT. 
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ZARGES Kft. – Történet 

1988 június 

Első kiszállítás a ZARGES GmbH részére 

1988 május 

ZARGES Kft. megalapítása  

2003 december 

ISO minősítés 

2001  

Új gyártócsarnok átadása 

2008 

SAP bevezetése 

2008-2009 

Az új gyártócsarnok építése 
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ZARGES Kft. – Történet 

2009 

LEAN bevezetése 

2009 

CREAXESS gyártása elkezdődik 
2013 

15 éves a ZARGES Kft. 

2010 

Gyártósorok áttelepítése Németországból 

2016 

Biztonságos munkavégzés a magasban 

(előadás) 



 Termékek 
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ZARGES – Termékek 

Létra- és állványtechnika 

 

 

 Létrák 

 Állványok 

 Ipari megoldások 

 Tűz- és aknalétrák 

 Speciális konstrukciók 
 

| 



Csomagolás, szállítás, raktározás 

 

 Ládák, dobozok 

 Kocsik 

 Kosarak 

 19" Mitraset 

 Elektomos szekrények 

 Egészségügyi tároló rendszerek 

 Elemes ápoló- és rendezőkocsik 

 Vevőspecifikus megoldások 
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ZARGES – Termékek 

| 
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ZARGES – Termékek 

| Speciális konstrukciók 
Komplett megoldás a szélerőmű tornyok belső kialakításához 

 

 Létrarendszerek 

 Elemes járólap- és korlátrendszerek 

 Fellépők, lépcsők 

 Szerviz-liftek 

 Toronyajtók 

 Elektromos berendezések 
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ZARGES – Termékek 

Speciális konstrukciók 
Megoldások légi- és vasúti közlekedési eszközök karbantartásához 

 

 Dock - rendszerek 

 Tankoló rendszerek 

 Mobil fellépő rendszerek 
 

 

| 



Speciális konstrukciók 
Egyedi megoldások 

 

 

 Rádió- és szatelitantennák 

 Radar- és navigációs berendezések  

 Logisztikai termékek honvédelem  

    részére 

 Felvonókabinok karbantartása 

 Speciális alumínium szerkezetek 

 

 

 

 

 

 

 

           

              Foto: MT 
Mechatronics GmbH 
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ZARGES – Termékek 

| 
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ZARGES – Létrák és gurulóállványok 

Létra vagy 

gurulóállvány? 
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ZARGES – Létrák és gurulóállványok – a helyes választás 

Létra vagy 

gurulóállvány? 
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ZARGES – Innováció - Szabványok 

A jó ötletek 

nem véletlenek 

EN 131 

EN 131-1 

EN 131-2 

EN 131-3 

. 

. 

. 
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| ZARGES létrák 
Sokrétű feladatokhoz ideális 
 

A létrák a „klasszikus” eszközök a 

magasban végzett munkánál: gyorsan  

használatba vehetőek, könnyűek. 

 

ZARGES minden elképzelhető 
felhasználási területre kínálja termékeit 

Támasztólétrák 

Toló- és húzóköteles létrák 

Multifunkcionális létrák 

Egy- és kétoldalas állólétrák 

Biztonsági lépcsők, fellépők és 

munkadobogók 

Speciális létrák 
 

ZARGES – Létrák és állványok 
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ZARGES – Használat 

Jelölések és 

használóik 
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| ZAP – ZARGES  
Munkadobogók rugalmas, mint egy 

létra biztonságos, mint egy állvány 
 

A ZARGES a ZAP munkadobogókkal 
kitölti a rést a létrák és az állványok 
között: nagy komfortos állófelületek, 
rövid időn belül használatra készek. 

 

A ZARGES munkadobogók megfelelnek 
az EU-irányelvek követelményeinek, a 
„a magasban dolgozni” 
vonatkozásában. 

 

ZAP Dobogós létrák 

ZAP Lépcsős, dobogós létrák 

ZAP Munkaállványok 
 

ZARGES – Létrák és állványok 
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| Gurulós dobogós lépcsők 

Kényelmes munkavégzés szolid 

alapokon 
 

A ZARGES gurulós dobogós lépcsők 
különböző munkavégzésekhez kínálnak 
biztonságos és kényelmes munkahelyet. A 
mély lépcsőfokok kényelmes fel- és lejutást 

biztosítanak és a nagyméretű 
munkadobogók a hosszas munkavégzés 
során is kényelmes munkavégzést tesznek 
lehetővé. 

 

Gurulós dobogós lépcsők 

Gurulós dobogós létrák 
 

ZARGES – Létrák és állványok 
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ZARGES – Innováció 

ZARGES Z 600 SL –  

Létrák maximális terheléshez  250 kg-ig 

 
A létrák a mindennapokban gyakran erős 

igénybevételnek vannak kitéve és sokat ki kell 

bírniuk. Különlegesen extrém felhasználáshoz 

fejlesztette ki a ZARGES az új Z 600 SL 

létracsaládját. Ezek a létrák nem csak a 250 kg-os 

terhelést bírják, hanem különösen robusztusak is. 

Egyedülálló 60 mm mély lépcsőik csúszásmentes 

bordázattal ellátottak.  

A jó ötletek 

nem véletlenek 

| 
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ZARGES – Innováció - Szabványok 

A jó ötletek 

nem véletlenek 

EN 1004 

3-as állványosztály 

Terhelhetőség:200kg/m
2 
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| Állványtechnika 
Ergonómia és Komfort 
 

A ZARGES gurulóállványok arra lettek 

kifejlesztve, hogy a nehéz munkákat is 

megkönnyítsék: a kerekeknek 

köszönhetően könnyen minden irányba 

eltolhatóak és a nagy járólap kényelmes és 

biztonságos munkahelyet biztosít. 

 

Gurulóállványok gerendákkal 

Gurulóállványok kitámasztókkal 

Összecsukható COMPACT 

gurulóállványok 

Egyedi állványok 

ZARGES – Létrák és állványok 
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ZARGES – Használat 

A jó ötletek 

nem véletlenek 
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ZARGES – Használat 

A jó ötletek 

nem véletlenek 
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ZARGES – Innováció 

| ZARGES Z 600 S-PLUS  

Gurulóállvány – speciális védőkorláttal. 

 
A ZARGES a Z 600 S-Plus állvánnyal az 

állványépítést még biztonságosabbá és még 

komfortosabbá teszi.  

A titok - védőkorlát, valamint a 2 méterenként 

elhelyezett járólapok. Így folyamatosan 

biztonságos pozícióból akasztható be a 

következő korlát – mielőtt a soron következő 

járólap felhelyezésre kerül.  

A jó ötletek 

nem véletlenek 
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| Lépcsők és áthidalók 
Feljárótechnika méret szerint 
 

Munka, szerelés, vagy karbantartás. 

A ZARGES mindig a megfelelő megoldást kínálja, 

legyen szó szabványos rendszerekről, vagy 

individuális konfigurálásról. 

 

Lépcsők 

Dobogós lépcsők 

Fix és gurulós áthidalók 

Gurulós dobogós lépcsők 

Dobogós lépcsők 

Vevőspecifikus megoldások 

 

Online Konfigurator:  

www.creaxess.hu 

Méretre gyártás 

Azonnali ár & 3D-rajz 

A termék önálló, online konfigurálása 

ZARGES – Létrák és állványok 

http://www.creaxess.hu/
http://www.creaxess.hu/
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ZARGES – Innováció 

| ZARGES tervezőprogram rögzített 

létrarendszerekhez –  

egyszerű online tervezés. 

 
Akár épület karbantartáshoz szükséges rögzített létrák, 

akár épülethez rögzített menekülőlétrák: 

tervezőprogramunk jelentősen leegyszerűsíti a rögzített 

létrarendszerek konfigurálását, minden érvényben lévő 

szabvány figyelembe vétele mellett. 

 

Lépésről-lépésre tervezni – a ZARGES tervezőprogram 

minden szükséges információra rákérdez. 

A jó ötletek 

nem véletlenek 
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Lépcsők és áthidalók és egyedi 

megoldások 
 

 Speciális megoldások a rögzített és a 
gurulós lépcsők, vagy a munkahidak 
területén 

 A szériatermékek típus statikája jelenti az 
alapot minden ZARGES megoldásnál 

 A legmagasabb stabilitás, rugalmasság és 
kényelem a 8 multifunkcionális 
csavarcsatornával rendelkező szárprofilok 
segítségével 

 Biztos dokumentáció a CAD-rajzok, SAP-
darabjegyzékek & munkautasítások 
támogatásával 

 Alkalmassági igazolás hegesztési 
konstrukciókhoz alumíniumból DIN 4113 –
nak megfelelően  

 A kész konstrukció átvétele vizsgálati terv 
szerint 

 

Referencia adatbank: 
www.zarges.de/referenzen 

| 
ZARGES – Létrák és állványok 
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| Rögzített létrarendszerek - tűzlétrák 
 

 
A ZARGES rögzített létrák ésszerű és 

gazdaságos rendszer alkotnak a az 

egymásra épülő egységek és a rugalmas 

kombinálhatóság által. 

 

Egyszakaszos rögzített létrarendszerek 

Rögzített létrarendszerek 

Biztonsági rendszerek 

ZARGES – Létrák és állványok 
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ZARGES – Létrák és állványok újra minősítése 

Létrák és állványok felülvizsgálata 

 
Rendszeres és teljeskörű vizsgálat és ellenőrzés az  

 - EN 131 

 - EN 14183 

 - EN 1004 

termékszabványok irányelvei alapján. 
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ZARGES – Megoldások 
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ZARGES – Megoldások 
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ZARGES – Megoldások 
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| Referenciák 
 

ZARGES – Referenciáink 
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| ZARGES Kft. – elérhetőségek: 
 

Központi iroda 

1066 Budapest 

Jókai utca 26. 

Tel +36 1 332 1190 

Fax +36 1 302 2559  

Gyártóüzem 

6000 Kecskenét 

Szent István körút 19. 

Tel + 36 76 484 996 

Fax +36 76 417 753 

Észak-Nyugat Magyarország 

Németh Szabolcs  

Mob +36 20 353 6630 

Észak-Kelet Magyarország 

Ézsiás András  

Mob +36 20 952 3636 

Dél-Nyugat Magyarország 

Patak Csaba 

Mob +36 20 353 5689 

 

Dél-Kelet Magyarország 

Téglási János 

Mob +36 20 353 5797 

ZARGES Kft. – Elérhetőségek 
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| Köszönjük a figyelmét 
 

ZARGES – A szakkereskedők partnere 


