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Drabiny ewakuacyjne
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Użytkownik drabin powinien:  udzielić instruktażu osobom montującym i 

użytkującym drabiny w zakresie obejmującym: wymagania niniejszej instrukcji oraz 

wymagań BHP;  dopilnować, aby montaż i użytkowanie drabin przebiegały zgodnie z 

instrukcją umieszczoną na drabinach w formie piktogramów oraz słowem pisanym  

przeszkolić personel użytkujący drabiny w zakresie sposobu zabezpieczania drabin 

przed silnym wiatrem oraz po zakończeniu pracy. 

2. Użytkownik drabiny ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego 

montażu drabiny i niewłaściwej eksploatacji.

3. Montaż powinien odbywać się zgodnie z zamieszczonymi w instrukcji rysunkami 

oraz opisem. 

4. Niedopuszczalna jest instalacja wysięgników transportowych, wciągarek, żurawi 

przenośnych na drabinach. Elementy drabin, narzędzia oraz materiały używane w 

czasie pracy na drabinach mogą być jedynie transportowane ręcznie. 

5. Producent nie przejmuje odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które 

nastąpiły na skutek jednej lub kilku wymienionych przyczyn:  zastosowanie drabin 

niezgodnie z przeznaczeniem,  nieprawidłowym montażem i użytkowaniem  

nieznajomości lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi  nieprawidłowo wykonanej 

naprawy  zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych  samowolnie 

przeprowadzone zmiany konstrukcyjne  przypadki katastrof wywołane przez ciała 

obce i siłę wyższą 

 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

 Drabiny wymienione w poniższej instrukcji użytkowania wolno używać tylko jako 

pomoc przy wspinaniu się do pozycji roboczych, które nie mogą być osiągnięte z 

pozycji stojącej. Nie można przekraczać przy tym maksymalnego dopuszczalnego 

obciążenia drabiny. Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy również:  

przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, użytkowania i 

zastosowania oraz  dokonywanie regularnych kontroli drabin.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem 

Zastosowanie wbrew zaleceniom - każde odstępstwo od zaleceń podanych w 

niniejszej instrukcji użytkowania i zastosowania drabin – jest uważane za zastosowanie 

niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu Ustawy o Bezpieczeństwie Wyrobów. 

Uwaga: W niniejszej instrukcji zawarto wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz 

wymagania BHP ściśle związane ze specyfiką drabin. Pozostałe wymagania BHP przy 

pracach na zawarte są w następujących dokumentach normatywnych.  PN-EN 131-

1:2007 : Drabiny -- Terminologia -- Terminologia, rodzaje, wymiary,  PN-EN 131-2:1997 
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długość drabiny = wysokość budynku

  70 cm

możliwa regulacja wysokości

50 cm

Wejście na dach 

Blokada dostępu 
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Wymagania i badania oraz oznakowanie;

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 

października 1997 r poz 844).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811) ;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596) ; 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy ;

OPIS TECHNICZNY DRABIN 

Oferujemy drabiny ewakuacyjne różnych typów. W naszym asortymencie dostępne są 

drabiny elewacyjne z koszem ochronnym oraz drabiny elewacyjne bez kosza 

ochronnego. Oferujemy drabiny pionowe, ewakuacyjne na wymiar. 

Kosz zaczyna się od wysokości 2,5-3,0 m. i kończy się wraz z drabiną .

Wejście na dach 

- bez dodatkowych słupków (standard)  

- słupki proste 80 cm z poręczą -możliwa jest regulacja wys. słupków 30-80 cm

Uchwyty 

16 cm, 30 cm,  40 cm,  dowolny wymiar.

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa pracy 

- drabinę wolno użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem - obowiązuje dokładne 

stosowanie się do postanowień dotyczących bezpieczeństwa pracy ,przed 

rozpoczęciem użytkowania drabiny należy sprawdzić stan techniczny i prawidłowe 

działanie wszystkich elementów konstrukcyjnych;

 -drabinę mogą użytkować tylko osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją ;

-korzystanie z drabiny dozwolone jest wyłącznie po zamontowaniu i sprawdzeniu 

elementów blokujących i zabezpieczających ;

Odzież ochronna

Zagrożenie upadkiem
z wysokości

Osobom nieupoważnionym
wstęp wzbroniony  

Szerokość szczebli = 50 cm
Kosz ochronny > 3m

Obręcz kosza = 70 cm
Uchwyty > 16 cm

max 180 kg   

20245315904

Drabina ewakuacyjna
PN-EN 131-2

PN-EN ISO 14122-4

EN 131 
Norm
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 -obciążenie użytkowe drabiny wynosi 150 kg . Na obciążenie składa się ciężar osoby 

użytkowania oraz posiadanych przez niego materiałów i narzędzi;

 -nie wolno obciążać drabiny siłą poziomą która mogła by przewrócić drabinę ;

-należy stosować tylko i wyłącznie nieuszkodzonych i oryginalnych części elementów 

drabiny;

-niedozwolone jest skakanie po szczeblach drabiny, lub wskakiwanie na drabinę;

 - nie wolno obciążać drabiny w poziomie, np. przez wykorzystywanie jej jako 

pomostu miedzy dwoma elementami konstrukcyjnymi, lub stosowanie drabiny jako 

elementu transportowego. 

 KONSERWACJA 

Drabinę można czyścić wodą z dodatkiem dostępnych w handlu środków czyszczących  

 

PRZECHOWYWANIE 

Drabiny należy przechowywać tak aby wykluczyć możliwość jej uszkodzenia oraz by 

nie stwarzała zagrożenia . 

 KONTROLA 

Drabiny powinny być regularnie kontrolowane przez osobę odpowiedzialną za stan 

techniczny urządzeń . Regularne określanie statusu kontroli jej częstotliwość powinno 

być dostosowane do warunków pracy. 

WYMIARY
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easy access 

łączenie odcinków 
drabiny + kosz ochronny  do 30 minut 

easy Flow
30 minut 

2 osoby 
2 osoby 

wymagane 2 klucze 13 mm
wiertarka do ściany  13 mm 

klucz 
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AGOS Group
Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz 
tel/fax 505672736 
POLAND  
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