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Rusztowanie fasadowe RUX jest dopracowane pod kątem logistycznym, tzn.: optymalne pod 

względem obsługi, ergonomii i wymiarów - oczywiście przy minimalnej masie własnej.  To recepta 

na ekonomiczne rusztowanie – po prostu SUPER.
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Super 65 Super 100

Wznoszenie systemu SUPER 
z 9 elementami podstawowymi przebiega 
szybko i łatwo!

NAZWA RUX-SUPER OKREŚLA OFERTĘ.

Super 65 / 100
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SUPER 65/100

 

Rama pionowa stalowa SUPER-65-ULTRA

Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana 
ogniowo, ze specjalnej stali S355 o podwyższo-
nej granicy plastyczności. Do stosowania we 
wszystkich spotykanych w praktyce konstruk-
cjach rusztowań bez uszczerbku dla nośności. 
Otwory u góry i na dole do wzajemnego łącze-

0,650 0,500 7,500 25 01525-u
0,650 1,000 10,500 25 01526-u
0,650 2,000 16,500 25 01538-u

Rama pionowa stalowa SUPER 65

Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana 
ogniowo, z czopami do mocowania 2 podestów. 
Otwory u góry i na dole do wzajemnego łącze-
nia.

0,650 0,500 8,400 25 01525
0,650 1,000 12,000 25 01526
0,650 2,000 19,000 25 01538

Rama pionowa aluminiowa SUPER 65

Rura profilowana Ø 48,3 x 4 mm. 
Pozostałe wykonanie identyczne z ramą stalową.

0,650 1,000 5,500 25 01530
0,650 2,000 9,000 25 01524

Rama pionowa stalowa, jednopodestowa

Jak wyżej, jednak do mocowania tylko jednego 
podestu.

0,400 2,000 16,000 25 01535

Rama pionowa stalowa SUPER 65

Do ustawiania rusztowań przy występach da-

0,650 2,000 21,600 25 01539

Rama pionowa stalowa SUPER 100

Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana 
ogniowo, z czopami do mocowania 3 podestów. 
Otwory u góry i na dole do wzajemnego łącze-
nia.

1,000 0,500 11,200 25 01550
1,000 1,000 15,400 25 01551
1,000 2,000 23,500 25 01554

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Rama konsoli stalowa 65-100 cm

Rama konsoli znajduje wszechstronne zasto-
sowanie w budowie konstrukcji rusztowań. Za 
pomocą trawersy konsoli można szczególne 
łatwo pokonywać występy i uskoki, np. w 
przypadku rusztowań przy obiektach sakralnych.

1,000 2,000 23,900 25 01536

Trawersa do ramy konsoli

Trawersa jest montowana na ramie konsoli i 
ramie pionowej S-100. Służy do zabezpieczenia 
pomostu i zawiera łącznik rurowy do ustawiania 
ramy pionowej S-65.

1,000 2,500 01537

Trzpień przechylny poręczy tylnej

Do ramy pionowej, do przykręcenia, cynkowany.

0,100 300 00549

Trawersa naprawcza do ramy pionowej

Zastępuje brakujące dolne profile T. Trawersę na-
prawczą wystarczy nasadzić od góry i przytwier-
dzić załączonymi śrubami maszynowymi. Poza 
tym trawersę naprawczę można szybko odłączyć 
od ramy używając klucz 19 i w razie potrzeby 

 
Ta możliwość stanowi ogromną zaletę przy bu-
dowie rusztowań fasadowych i przemysłowych.

ponownie przymocować.

0,650 1,500 01540
1,000 2,000 01555

Podest z drewna

3-częściowy uzębiony klejony. 
Uzębienie w obszarze spoiny klejonej prowadzi 
do znacznego zwiększenia powierzchni klejonej 
między lamelami. Równocześnie uzębienie 
prowadzi do połączenia siłowego w kierunku 
pionowym, które zapobiega ścinaniu a tym 
samym zdecydowanie podwyższa poziom bez-
pieczeństwa. 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m². 

0,500 0,290 4,600 80 01136
0,650 0,290 5,600 80 01137
1,000 0,290 7,700 80 01138
1,500 0,290 10,800 80 01139
2,000 0,290 13,900 80 01140
2,500 0,290 16,000 80 01141
3,000 0,290 20,000 80 01142

Podest profilowany z drewna

Podest profilowany składa się z pojedynczych 
lameli klejonych na mikrowczepy, wzmacnia-
nych w części środkowej stalowym profilem U. 
Profilowanie zwiększa nośność, zmniejsza ugię-
cie i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 4,50 kN/m². 
Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m².

2,500 0,290 18,000 60 01134
3,000 0,290 22,000 60 01135

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu
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Podest z aluminium z aluminiową częścią górną

Wersja o bardzo dużej wytrzymałości, do 
obustronnego stosowania, o dużej nośności i 
powierzchni antypoślizgowej, niewielkie ugięcie. 
Wysokość konstrukcyjna: 48 mm 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 6,00 kN/m². 
Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m². 
Przy długości 4,00 m do obciążenia 2,00 kN/m².

1,000 0,290 4,000 80 05181
1,500 0,290 5,800 80 05182
2,000 0,290 7,600 80 05183
2,500 0,290 9,500 80 05184
3,000 0,290 11,300 80 05185
4,000 0,290 15,000 80 05186

Aluminiowa płyta pomostu z aluminiową częścią 

Wersja o bardzo dużej wytrzymałości, do 
obustronnego stosowania, o dużej nośności i 
powierzchni antypoślizgowej, niewielkie ugięcie. 
Wysokość konstrukcyjna: 48 mm 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 6,00 kN/m² 
Przy długości 3,00 m do obciążenia 3,00 kN/m² 
Przy długości 4,00 m do obciążenia 2,00 kN/m²

1,500 0,590 10,400 40 05110
2,000 0,590 13,700 40 05111
2,500 0,590 17,000 40 05112
3,000 0,590 20,300 40 05113

Łącznik podestowy

Stal, cynkowana ogniowo, do łączenia 2 pode-
stów aluminiowych (48 mm). 

0,100 04721

Klucz do łącznika podestowego 0,100 00873

Podest stalowy

Cynkowane ogniowo, dzięki wybranemu kształ-
towi przekroju idealnie układają się w stosy. 
Do stosowania w rusztowaniach ochronnych i 
dachowych wg DIN 4420. 
Przy długości 2,50 m do zastosowania w grupie 
rusztowań 5 = 4,50 kN/m². 
Przy długości 3,00 m do zastosowania w grupie 

0,650 0,290 4,900 80 04545
1,000 0,290 8,000 80 04546
1,500 0,290 11,200 80 04547
2,000 0,290 15,000 80 04548
2,500 0,290 18,000 80 04549
3,000 0,290 21,000 80 04550

Przesłonięcie szczelin Super 65/100

Stal, cynkowana ogniowo. Przesłonięcie szczelin 
można stosować w rusztowaniu do szybkiego 
ustawiania Super 65/100 z konsolami i bez 
konsoli. 
Przesłonięcie nie jest wymagane w przypadku 
stosowania konsoli 1-podestowych bez wypory. 
Dodatkową możliwością użycia jest wykorzy-
stanie przekrycia do poszerzenie płaszczyzny 
pomostu aż do krawędzi zewnętrznej stojaków 
ramowych.

0,650 1,800 04943
1,000 2,600 04944
1,500 3,700 04945
2,000 5,300 04946
2,500 6,500 04947
3,000 7,600 04948

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Sprężyna zabezpieczająca

Do pomostów RUX SUPER. Do zabezpieczenia 
pomostów w przypadku używania konsoli 
wspornikowych, konsoli złączowych i rusztowań.

0,008 04552

 

wytrzymały - z wbudowaną drabinką w całości z 
Aluminiowy podest przejściowy drabinki

Klapa ze specjalnie dopasowanej, antypoślizgo-
wej płyty stalowej z 3 zawiasami, 2 cięgnami. 
Powierzchnie bieżne z wytłaczanych pustych 
profili aluminiowych. Skomplikowane połącze-
nia tłoczone zapewniają optymalne łączenie 
pojedynczych profili; 
ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwaran-
tuje optymalną obsługę; nowatorskie zamknię-
cie zabezpieczające; pełna kompatybilność ze 
starą ramą przejścia drabinki przy układaniu w 
stosach. 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².

2,500 0,600 23,500 04741
3,000 0,600 26,000 04742

Powierzchnie bieżne i klapa z wytłaczanych 
pustych profili aluminiowych (podobnie, jak 
pomost aluminiowy);wszystkie łączenia poje-
dynczych profili z użyciem skomplikowanych 
połączeń tłoczonych wysokiej jakości; 
ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwaran-
tuje optymalną obsługę; bezpieczne zamknięcia 
klapy i mocowanie drabinki bez wystających 
części; pełna kompatybilność ze starą ramą 
przejścia drabinki przy układaniu w stosach. 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m². 

wbudowaną drabinką w całości z aluminium.
Aluminiowy podest przejściowy drabinki z 2,500 0,600 20,000 10 04727

3,000 0,600 24,500 10 04728

Powierzchnie bieżne i klapa z wytłaczanych 
pustych profili aluminiowych (podobnie, jak 
pomost aluminiowy);wszystkie łączenia poje-
dynczych profili z użyciem skomplikowanych 
połączeń tłoczonych wysokiej jakości; 
ergonomiczny kształt profilu dźwigara gwaran-
tuje optymalną obsługę; bezpieczne zamknięcia 
klapy i mocowanie drabinki bez wystających 
części; pełna kompatybilność ze starą ramą.

bez drabinki w całości z aluminium.
Aluminiowa podest przejściowy drabinki 2,000 0,600 15,000 10 04726

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak. wyrobu

nr 
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Aluminium; do naprawy ramy przejścia drabinki 
z pomostem sklejkowym, długość 515 mm x 
254,5 mm. Do wszystkich ram przejścia drabinki 
Scaform-rux. 

Profil zastępczy do podestu przejściowego drabinki 

Cynkowana ogniowo, z wodoodpornym pomo-
stem sklejkowym i klapą przejścia. 
Przy długości 2,50 m do obciążenia 3,00 kN/m².

Stalowa podest przejściowy bez drabinki 2,500 0,600 29,500 10 00666

Drabinka przystawna na 1 piętro

Stal, cynkowana ogniowo.

2,160 0,400 9,400 25 07100

Stojak schodów

Optymalne rozwiązanie do położonego na ze-
wnątrz wejścia schodami. Pasujące do schodów 
aluminiowych z podestem SUPER. 
Zaletą ramy schodów w porównaniu z wieżą 
schodową z ramą pionową jest zmniejszona 
szczelina między podestem schodów a pomo-
stem rusztowania. Do pól rusztowania w niszach 
fasady na ramie przejściowej. Wyłaz ze schodów 
możliwy dzięki wysuniętej konsoli. Optymaliza-
cje w porównaniu do dotychczasowego stojaka.

0,650 2,000 11,600 06075

Element początkowy do stojaka schodowego 

Potrzebne 2 sztuki.

0,650 3,200 06074

Schody aluminiowe z podestem 0,65 m

Do zamocowania w ramie pionowej. Wygodne 
wejście zewnętrzne. 
Szczególnie przydatne przy środkowym obcho-
dzie rusztowania i przy transporcie lżejszych 
materiałów na górne piętra rusztowania.  
Przepisowy dostęp do rusztowania wg TRBS 
2121.  
Do pól o długości 2,50 m. 

2,500 0,600 2,000 20,000 10 01039

0,515 0,254 0,902 05300
Do systemów obcych 0,544 0,254 0,902 05302
Do indywidualnych szerokości 3,150 0,246 5,640 05301

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Schody aluminiowe 1,00 m z podestem

Schody wejściowe do rusztowań o wysokości ok. 

do przejścia do budynku. 
1 m do pierwszego poziomu. Schody wejściowe 

1,500 0,600 1,000 10,200 01031

Stal, cynkowana ogniowo, jako poręcz do 
schodów aluminiowych 0,60 m. Mocowanie za 
pomocą zintegrowanych półzłącz. 

Poręcz zewnętrzna do schodów aluminiowych 3,450 16,000 25 01040

-
wnętrzna do schodów aluminiowych. 
Stal, cynkowana ogniowo. Jako poręcz we

Poręcz wewnętrzna do schodów aluminiowych 2,150 12,400 25 01041

Aluminiowa poręcz obwodowa do schodów

Jest mocowana do dźwigara schodów i zastępu-
je wewnętrzną poręcz schodową.

0,600 3,000 01050

Uchwyt poręczy wewnętrznej

Stal, cynkowana ogniowo, z 2 kołkami prze-
chylnymi do mocowania poręczy tylnych jako 
poręczy wewnętrznych przy zabudowanych 

2,400 07135

Uchwyt poręczy do podestu

Stal, cynkowana ogniowo, do bezpośredniego 
montażu słupków poręczy na podestach syste-
mowych w każdym dowolnym wymiarze poza 
zakresem zwyczajnych długości pól, szczególnie 
polecana do najwyższego piętra w wieży scho-
dowej RUX SUPER i w wewnętrznych narożni-
kach rusztowania. 
Nie pasuje do: – podestów stalowych 

 – drewnianych podestów profilowanych.

0,650 3,000 00687

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Poręcz tylna/rura wzdłużna

Rura stalowa Ø 38 mm (przy długości 4,00 m Ø 
42,4 mm), 
cynkowana ogniowo, spęczana i perforowana

0,650 1,400 100 00691
1,000 2,200 100 00693
1,500 3,000 100 00694
2,000 3,800 100 00695
2,500 4,600 100 00696
3,000 6,600 100 00697
4,000 8,800 100 00698

Stężenie

Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo, 
spęczana i perforowana na końcach. 
Kompatybilna z innymi systemami rusztowań. 

ramie pionowej. 
Z 3 otworem do podwieszania w połączeniu ze 
złączem na kołek przechylny i trawersą wiszącą.

Zawieszenie na górnym kołku przechylnym na 

do pól o długości 1,50 m 2,500 7,600 50 00605
do pól o długości 2,50 m x 1,00 m 2,700 9,000 50 00606
do pól o długości 2,00 m 2,800 7,800 50 00607
do pól o długości 2,50 m 3,200 8,800 50 00610
do pól o długości 3,00 m 3,600 9,800 50 00611
do pól o długości 4,00 m 4,500 12,300 50 00613

Poręcz czołowa, podwójna

Rura stalowa Ø 33,7 mm, cynkowana ogniowo,  
wkręcana pojedynczo, podwójna osłona boczna.

0,650 3,000 25 01543
1,000 4,000 25 01557

Krawężnik

Z drewna impregnowanego, z ocynkowanymi 
okuciami do wetknięcia pomiędzy ramy.

0,650 0,150 2,000 84 01058
1,000 0,150 2,500 84 01059
1,500 0,170 3,800 84 01061
2,000 0,170 5,000 84 01062
2,500 0,170 6,300 84 01063
3,000 0,170 7,300 84 01064
4,000 0,170 10,000 84 01065

Podstawka śrubowa Ø 38 mm

Stal, cynkowana ogniowo, do przyjmowania 
dużych ciężarów, gwint okrągły szybki, grubość 
ściany 5 mm. 

0,300 2,400 350 00357
0,600 3,900 350 08358
0,780 4,200 200 00360
1,000 4,700 200 00365

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Rura podstawy kompletna ze złączką i wtyczką

Stal, cynkowana ogniowo, do wyrównywania 
dużych nierówności podłoża. Do stosowania 
w połączeniu z trawersą pomostu i podstawką 

 śrubową. 

1,800 6,400 50 00668

Stal, cynkowana ogniowo, służy do dolnego 
mocowania stężenia.

Trawersa dolna 0,650 1,500 100 00662
1,000 2,000 100 00664

Usztywniacz rury stalowej

Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ognio-
wo, do odpornego na ściskanie i rozciąganie 
zakotwienia rusztowania.

0,300 1,400 00367
0,400 1,800 00368
0,600 2,500 00369
1,000 4,000 00370
1,400 5,400 00372

Rama poręczy czołowej

Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana ogniowo. 
Najwyższa warstwa rusztowania do wykorzysta-
nia jako podwójna osłona boczna czoła.

0,650 1,000 11,000 25 01544
1,000 1,000 12,600 25 01558

Stal, cynkowana ogniowo, do zabezpieczenia 
pomostów na najwyższym piętrze. Stosowa-
nie w zestawieniu ze słupkiem poręczy.

Poręcz pomostu 0,650 1,400 00644
1,000 1,800 00647

Śruba pierścieniowa M14

Do słupka poręczy.

0,120 00567

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m
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ok. kg
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opak.

nr 
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tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl



13

SUPER 65/100

 

Słupek poręczy

cynkowana ogniowo, do mocowania poręczy 
tylnych na najwyższym poziomie rusztowania, 

-
pieczenie pomostu w połączeniu z uchwytem.

Rura stalowa Ø 48,3 mm, 

z przyspawanymi płaskownikami jako zabez

1,050 4,000 50 00686
2,050 8,000 50 00689

Słupek poręczy z trawersą

i zabezpieczenia najwyższego pomostu.
ogniowo, do mocowania poręczy tylnej 
Rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana

0,650 1,000 5,000 50 01546
1,000 1,000 6,000 50 01560

Słupek poręczy z trawersą do siatki ochronnej

Ze śrub ustalającą. Rura stalowa Ø 48,3 mm, 
cynkowana ogniowo, do przytwierdzania siatek 
ochronnych w połączeniu z poręczami tylnymi.

0,650 2,000 9,000 50 01548
1,000 2,000 10,000 50 01561

Słupek montażowy do poręczy

Stal, cynkowana ogniowo. Umożliwia szybkie 
i bezpieczne mocowanie elementów osłony 
bocznej na najwyższym piętrze rusztowania z 
poziomu położonego poniżej. Mocowanie pole-
ga na zwykłym podwieszaniu. 
Do stosowania tylko jako pomoc montażowa.

2,200 7,600 05510

Wyprzedzająca aluminiowa poręcz montażowa

Zakres regulacji teleskopowej: 2,05 - 3,75mm 
długości.

3,400 05514

Konsola przedłużająca z podporami 0,50 m

Stal, cynkowana ogniowo. W przypadku monta-
żu od strony czołowej umożliwia przebudowa-
nie przeskoków budynku w kierunku wzdłuż-
nym rusztowania 
np. z miary pola 2,50 m na 3,00 m.

0,500 5,000 00597

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Konsola zawieszana do pomostów systemowych

Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m od strony 
ściany. Szybki montaż bez użycia śrub i obejmy.

0,300 2,200 07096

Konsola zawieszana do nakładki rurowej

Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m od strony 
ściany. Szybki montaż bez użycia śrub i obejmy. 
Używanie pomostów do nakładki rurowej.

0,300 1,300 01871

Konsola obejmy bez wypory

Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym pół-
złączem. Do poszerzenia rusztowania o 0,30 m.

0,300 2,800 100 00593

Zabezpieczenie pomostu

Do konsoli zawieszanych i konsoli łączących bez 
wypory. Mocowana trwale na zamek sprężyno-

0,400 07110

Konsola obejmy z wyporą

Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym pół-
złączem. Do poszerzania rusztowania o 0,30 m 
oraz z króćcami do mocowania słupków poręczy.

0,300 4,400 100 00594

Konsola wspornikowa 2-podestowa

Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. 
Do poszerzania o 0,65 m po stronie wewnętrznej 
i zewnętrznej rusztowania oraz do przedłużania 
po stronach czołowych. 

0,650 7,200 25 00595

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl

wy.
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Konsola wspornika 2-podestowa bez wypory

Stal, cynkowana ogniowo, z przyspawanym pół-
złączem. Do poszerzenia rusztowania o 0,65 m.

0,650 7,000 00601

Konsola narożna 1-podestowa, rozkładana

Pasująca do wszystkich podestów RUX SUPER, 
wraz z zabezpieczeniem pomostu.

0,330 4,900 10 07097

Konsola wspornikowa 3-podestowa

Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. 
Do poszerzania o 1,00 m po stronie wewnętrznej 
i zewnętrznej rusztowania oraz do przedłużania 
po stronach czołowych. 
(bez podpory do konsoli)

1,000 15,000 10 00596

Konsola ramowa 2-podestowa

Stal, cynkowana ogniowo, z półzłączami. 
Konsola ramowa jest używana do wykonania 
przeskoków rusztowania o szerokość jednej 
ramy. W przeciwieństwie do konsoli wsporni-
kowej przeskok jest możliwy już nie tylko na 
wysokości pomostu, lecz w każdej dowolnej wy-
sokości. Umożliwia to optymalne dopasowanie 
rusztowania do kształtu budynku. 2-podestowa 
wersja do ramy pionowej SUPER 65/SUPER 65-0.

0,650 8,500 25 00640

Konsola ramowa 3-podestowa

Wersja jak wyżej, ale do ramy pionowej 
S-100/S-100-0. 
(bez podpory do konsoli)

1,000 10,000 25 00641

Podpora do konsoli

Stal, cynkowana ogniowo,
do konsoli wspornikowej 2-podestowej (rura 
okrągła)

8,500 25 00598

do konsoli wspornikowej 3-podestowej (rura 
okrągła)

9,400 25 00599

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Konsola dekarska 0,65

Spełnia jednocześnie różne wymagania ergono-
micznych stanowisk pracy dla malarzy i dekarzy. 
Może być używana w rusztowaniach dachowych 
grupy 3. 
Stal, cynkowana ogniowo.

0,650 15,000 04846

Wysięgnik dachu ochronnego

Używana do podestów, stal, cynkowana ognio-
wo, w połączeniu z konsolami wspornikowymi, 
2- i/lub 3-podestowymi, łącznie z nakładką 
zabezpieczającą podest. 
Jest przykrywany pomostami z drewna lub stali.

3,000 00701

Trawersa pośrednia

Stal, cynkowana ogniowo, z regulacją wysokości, 
do 2 lub 3 podestów.

0,650 3,500 50 00681
1,000 5,200 50 00682

Zabezpieczenie pomostu

Stal, cynkowana ogniowo, pasujące do wysięgni-
2,800 00702
3,400 00703

Trawersa pomostu

Stal, cynkowana ogniowo, do 2 lub 3 podestów, 
z tulejami rurowymi 1 1/2”.

2-podestowych
3-podestowych

0,650 3,000 50 00670
1,000 4,500 50 00672

Trawersa wisząca

Stal, cynkowana ogniowo, do 2 lub 3 podestów. 
Do przerzucania mostów o rozpiętości do 6,00 
m i wsporników rusztowania po stronie czołowej.

0,650 4,000 50 00684
1,000 6,000 50 00685

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl

ków.
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Trawersa podestowa 0,650 4,100 07101
1,000 5,400 07102

Trawersa przejściowa

Stal, cynkowana ogniowo, z podporami i 
kołkiem przechylnym diagonalnym. Umożliwia 
przejście z systemu SUPER 100/-0 na SUPER 65/-0.

1,000 13,500 10 00600

Łącznik ramy przejściowej

Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 mm, cynkowana 
ogniowo, 
z łącznikiem rurowym (4-podestowa do SUPER 

1,350 14,200 15 00627
1,650 17,600 15 00630

Stojak ramy przejściowej

Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 mm, cynkowana 
ogniowo, 

 z 2 śrubami maszynowymi M12 x 65.

2,000 8,200 50 00624

Szyna podestowa

Do podestów z systemów RUX SUPER.

  
0,29 mmw

 
0,23 m

0,65 2 –
1,00 3 –
1,50 4 1
2,00 5 1
2,50 8 –

0,350 2,700 50 00629
0,650 3,700 50 00628
1,000 4,400 50 00622
1,500 6,000 50 00625
2,000 7,600 50 00626
2,500 9,400 50 00623

Uniwersalna belka jezdna

Do wszystkich systemów rusztowań o średnicy 
48,3 mm, z dwoma adapterami. 
Dzięki regulowanym łącznikom nadaje się także 
do stosowania przy innych rusztowaniach syste-

2,000 23,200 05505

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

65/-0) (5-podestowa do SUPER 65/100/-0).

Szerokość Liczba podestów Liczba tablic

mowych.

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Rolka zwrotna

Wzmacniana obudowa z ocynkowanej blachy 
stalowej, łożysko kulkowe w wieńcu obrotowym, 
łożyska ślizgowe w piaście, koło nylonowe, z 
dźwignią ustalającą, w stanie ustalonym bez 
występu. 
Rolka zwrotna 10,0 kN, Ø 200 mm Wysokość: 241 
mm wraz ze śrubą wrzecionową 500 mm.
Maksymalny ciężar hamowany ok. 1000 kg. Mak-
symalne obciążenie w czasie jazdy 400 kg.

6,000 72 05507

Reduktor pola Super 65/100

Służy do tworzenia „wycięć” w płaszczyznach 
pomostu. Od grupy rusztowania 5 reduktor 
pola może być układany tylko na pomostach 
aluminiowych lub stalowych o długości maks. 
2,00 m i na pomostach drewnianych o długości 
maks. 1,50 m. 

0,650 4,600 20 00604

Stojak pośredni

Stal, cynkowana ogniowo. Użycie stojaków po-
średnich i elementów początkowych stojaków 
pośrednich umożliwia podparcie w każdym 
dowolnym punkcie poza wyznaczonym obrę-
bem rastra. Stojak pośredni jest stosowany przy 
wykuszach, balkonach lub innych występach 
muru.

0,290 2,000 11,200 20 00683

Element początkowy stojaka pośredniego

Stal, cynkowana ogniowo.

0,290 0,150 4,200 20 00680

Trawersa chroniąca przed wpływami atmosfe-

Z płynnie regulowanymi rurami nasadzanymi, 
pasujący do wszystkich systemów i szerokości 
rusztowań. Genialnie prosty montaż na wtyk. 
Optymalna ochrona przed deszczem dla wszyst-
kich rusztowań. Niezbędne dodatkowe poręcze 

 

1,800 4,000 05508

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl
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Konsola schodów do pomostów systemowych

Schody rusztowania elastyczne pod względem 
wysokości i szerokości. 
Wysokość stopni ok. 160 mm do 190 mm, sze-
rokość stopni od 0,65 m do 3,00 m. Jako stopnie 
schodów montowane są podesty z rusztowania 
RUX SUPER.. 
Do szybkiego montażu schodów rusztowania, 
szczególności do wysokości pośrednich. 

0,300 0,480 5,000 01942

Konsola schodów element początkowy do po-

Na każde schody potrzebne są 2 sztuki. Użyć 
stopy gwintowanej 0,30 m.

0,680 0,320 8,000 01941

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl

E08SR003245,6000,8501,250Stojak do ustawiania w stosy Duralok, 
demontowalny.

Stal, cynkowana ogniowo. Ładowność 1500 kg.
Paleta do bezpiecznego przekazywania elementów
rusztowania składa sie z bardzo stabilnego
podstawowego elementu ramy z przyspawanymi 
śrubami oczkowymi. Asymetria pretów wzdłużnych
i poprzecznych umożliwia ekonomiczny załadau-
nek i rozładunek regału uładającego za pomocą
wózka widłowego. Dostawa oejmuje 4 okrągłe
rury o śrdnicy  48,3 mm. Te okrągłe rury są rurami
rusztowania, dzieki czemu możliwa jest prosta 
Stopy talerzykowe o dużej średnicy zapobiegają
opadaniu nawet na mniej utwadzonych podło-
żach, chronia podłogę wózkai układają na sobie
stosy palet. Okrągłe rury są wkładane do palety 
w celu transportu i zabezieczone przed wypadnię-
ciem. Element zabezpieczający jest przymocowany

na stałe do palety. w przypadku transporu lub prze-
chowywania pustych palet tworzy bardzo mały
rozmiar ładunku. Szyny boczne są dostepne do
łatwego doposażenia w paletę kratownicową.
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Rama pionowa 65-0-ULTRA

Rura profilowana Ø 48,3 x 2,7 mm cynkowana 
ogniowo, ze specjalnej stali S355 o podwyższo-
nej granicy plastyczności. Do stosowania we 
wszystkich spotykanych w praktyce konstruk-
cjach rusztowań bez uszczerbku dla nośności. 
Otwory u góry i na dole do wzajemnego łącze-

0,650 2,000 16,500 25 01566-u

Rama pionowa stalowa SUPER 65-0

Rura profilowana Ø 48,3 x 3,2 mm cynkowana 
ogniowo, z czopami do mocowania 2 podestów. 
Otwory u góry i na dole do wzajemnego łącze-
nia.

0,650 0,500 8,400 25 01525-o
0,650 1,000 12,000 25 01526-o
0,650 2,000 19,000 20 01566-o

Rama pionowa aluminiowa SUPER 65-0 0,650 2,000 10,000 20 01563-o

Rama pionowa stalowa SUPER 100-0

Jak wyżej, ale do 3 podestów.

1,000 0,500 11,200 25 01550-o
1,000 1,000 15,400 25 01551-o
1,000 2,000 23,500 20 01575-o

Rama pionowa ze stali, jednopodestowa 0,400 2,000 16,000 20 01564-o

Stojak schodowy Super-0

Optymalne rozwiązanie do położonego na ze-
wnątrz wejścia schodami. Pasujące do schodów 
aluminiowych z podestem SUPER. 
Zaletą ramy schodów w porównaniu z wieżą 
schodową z ramą pionową jest zmniejszona 
szczelina między podestem schodów a pomo-
stem rusztowania. Do pól rusztowania w niszach 
fasady na ramie przejściowej. Wyłaz ze schodów 
możliwy dzięki wysuniętej konsoli.

0,650 2,000 11,600 06077

długość
  m 

szerokość
  m m

wysokość
ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl

nia.
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Poręcz z przetyczką do rusztowania oczkowego

Rura stalowa Ø 38,0 mm, cynkowana ogniowo, 
obustronnie zawieszana z bolcami przetyczko-
wymi. 

0,650 1,400 100 00586-o
1,000 2,100 100 00587-o
1,500 3,200 100 00588-o
2,000 4,200 100 00589-o
2,500 5,200 100 00590-o
3,000 5,800 100 00591-o
4,000 8,000 100 00592-o

Poręcz czołowa, pojedyncza

Rura stalowa Ø 33,7 mm, cynkowana ogniowo,  
do pojedynczej osłony bocznej. 
Potrzebne po 2 sztuki na ramę końcową.

0,650 1,400 01568-o
1,000 2,100 01577-o

Rama poręczy czołowej

Z oczkami, rura stalowa Ø 48,3 mm, cynkowana 
ogniowo. 

0,650 1,000 11,000 25 01571-o
1,000 1,000 12,600 25 01580-o

Słupek poręczy

Z oczkami i śrubą ustalającą, rura stalowa Ø 48,3 
mm, cynkowana ogniowo, do mocowania po-
ręczy z przetyczkami na najwyższym poziomie 
rusztowania, z przyspawanymi płaskownikami.

1,050 4,000 50 00583-o
2,050 8,000 50 00584-o

Słupek poręczy z trawersą

Z oczkami i śrubą ustalającą, rura stalowa Ø 
48,3 mm, cynkowana ogniowo, do mocowania 
poręczy z przetyczkami.

0,650 1,000 5,200 50 01573-o
1,000 1,000 6,500 50 01582-o

tel. +48 32 479 53 33 - faks. +48 32 479 53 12 - polska@scafom-rux.pl - www.scafom-rux.pl

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu
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Kask ochronny

Wygodny kask roboczy ochronny (EN 397) 
Bardzo szczelna, odporna na uderzenia skorupa 
zewnętrzna z daszkiem 
390 g masy własnej 
10 szczelin zapewnia bardzo dobrą wentyla-
cję, zabezpieczone bardzo wytrzymałą siatką 
aluminiową 
Regulacja dużym pokrętłem z gumowanym 
bardzo poręcznym pierścieniem zewnętrznym 
Klamerki przy skorupie zewnętrznej do montażu 
akcesoriów, jak lampy czołówki i różne wizjery 
Potnik po stronie wewnętrznej do prania w 30°, 
tkanina antyalergiczna powstrzymująca rozwój 
bakterii i nieprzyjemny zapach 
Indywidualnie regulowane paski pod brodę.
kolor biały 0,560 07133
kolor żółty 0,560 07170
kolor pomarańczowy 0,560 07171
Kolor czerwony 0,560 07172
kolor zielony 0,560 07173
zielony brytyjski 0,560 07175
błękit królewski 0,560 07176
kolor niebieski 0,560 07177
kolor czarny 0,560 07178

Kask Miller

Z paskiem pod brodę, koloru czerwonego.
Kolor czerwony 06134

Zestaw premium

Pas zabezpieczający Revolution R2 wraz ze 
stałym przedłużeniem ucha grzbietowego + ele-
ment łączący z amortyzatorem upadku + torba 
Rozmiar S/M 06120
Rozmiar L/XL 06121

Pas bezpieczeństwa Revolution R2

Przednie i tylne ucho wychwytujące, przedłu-
żenie ucha grzbietowego testowane na ostrych 
krawędziach, szybka regulacja, zamki automa-
tyczne, zabezpieczony schowek na etykiety, 
wygodna poduszka pod plecy, klamra na koń-
cach pasów, zintegrowany system akcesoriów, 
elastyczny pas DuraFlex, połączenie obrotowo-
Rozmiar S/M 06123
Rozmiar L/XL 06124

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu
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Element łączący Manyard z amortyzatorem 

Testowany na ostrych krawędziach, obrotowy 
model zwiększający swobodę ruchu, klamra 
bezpieczeństwa do mocowania na pasie zabez-
pieczającym, długość 2 m, hak do rusztowania 
63 mm. Dopuszczony do stosowania w poziomie 
(punkt mocowania na wysokości stóp). 

2,000 06126

Pas bezpieczeństwa AGU30

Przednie i tylne ucho wychwytujące, przedłu-
żenie ucha grzbietowego testowane na ostrych 
krawędziach, zamki błyskawiczne.

06125

Worek z PVC (czerwony) na przyrządy

27 cm x 50 cm (szerokość x długość).

06130

Element łączący z amortyzatorem upadku

Testowany na ostrych krawędziach, lina rdze-
niowa w oplocie 12 mm, hak do rusztowania 63 
mm, długość 2 m. Dopuszczony do stosowania 
w poziomie (punkt mocowania na wysokości 
stóp). Zabezpieczony nowatorski pakiet amorty-

2,000 06128

Ogranicznik upadku Scorpion

Testowany na ostrych krawędziach, dopuszczo-
ny do stosowania w poziomie (punkt moco-
wania na wysokości stóp), szybko wyzwalający 
system hamowania, zatrzymuje się na kilku 
centymetrach, kompaktowy i lekki, długość 2,70 
m, materiał odporny na korozję, pas z powłoką 
teflonową (dłuższa trwałość). 

2,700 06127

Urządzenie samohamowne HWPS 18

Z liną 18 m, obudowa z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego. Wbudowany amortyzator 
upadku, karabińczyk z okrętką i wskaźnikiem 
upadku, z IKV 08. 
Przyrząd zabezpieczający do użycia poziomego 
i pionowego. Długość użytkowa 15 m

06180
Pętla zaczepowa 0,500 0,006 0,200 06181
Stalowy hak karabińczyka Trilock
Szerokość rozwarcia 25 mm

0,274 06183

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m

ciężar
ok. kg

szt. /
opak.

nr 
wyrobu
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Zestaw ratunkowy ABS 3 WH

Z liną 20 m, 1 IK AB 100, 1 IKV 13, 1 drążek 
teleskopowy, 1 torba (41-RSET/20). Wraz z po-
krętłem i korbką do podnoszenia. Automatyczna 
regulacja prędkości.

20,000 6,200 06184
40,000 6,200 06185

bez drążka teleskopowego 20,000 5,690 06186
bez drążka teleskopowego 40,000 5,690 06187

długość
  m 

szerokość
  m 

wysokość
m ok. kg

ciężar szt. /
opak.

nr 
wyrobu
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CZĘŚCI ZAMIENNE

Części wymienne do aluminiowej ramy przejścia schodów
dłu-
gość 

m

szero-
kość

m

ciężar 
ok. kg

jedn. 
opak. /
sztuk

Artykuł 
Nr

Klapa sklejkowa do aluminiowej ramy przejścia drabinki z otworem  800 515 3,6 00848
Podest sklejkowy do ramy przejścia drabinki 2,50 und 3,00 m  200 515 1,0 05055
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 2,50 m (AA) 1541 515 6,6 00850
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 3,00 m (AA) 2041 515 8,8 00851
Pomost sklejkowy do aluminiowej ramy przejścia drabinki 2,00 m 1046 515 4,5 00849
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki bez podestu 2,50 m 1590 515 7,0 05056
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki z podestem 2,50 m 1335 515 5,6 05057
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki bez podestu 3,00 m 2090 515 9,4 05058
Pomost sklejkowy do ramy przejścia drabinki z podestem 3,00 m 1835 515 8,0 05059
Aluminiowa drabinka piętrowa do wszystkich ram przejścia drabinki 2,5 04831
Zawiasy do klapy sklejkowej nr art. 00848, 10 nitów na zawias (5 x aluminium i 5 x drewno) 0,4 00852
Sworzeń kulisty do zamka bezpieczeństwa aluminiowej ramy przejścia drabinki, z nakrętką 
do klapy 0,01 05068

Sprężyna do zamka bezpieczeństwa aluminiowej ramy przejścia drabinki, do klapy 0,01 05069
Oś do drabinki nr art. 04831 0,6 00854
Blokada drabinki do ramy przejścia drabinki z aluminiową blachą ryflowaną (AA) 0,1 00855
Blokada drabinki do ramy przejścia drabinki z pomostem sklejkowym 0,1 00856
Pas do podnoszenia klapy przejścia drabinki 0,1 05025
Aluminiowa nakładka profilowana do płyty sklejkowej 12 mm 0,12 05067
Pręt płaski z aluminium 30 x 3 x 510 mm do wzmocnienia pomostu sklejkowego przy 3,00 
m 0,1 05039

Nit ślepy 4,8 x 25 mm do ramy przejścia drabinki z nakładką sklejkową 20 x na każdą ramę 0,01 05203
Nit ślepy 4,8 x 17 mm do ramy przejścia drabinki z nakładką sklejkową 0,01 05204
Blokada do klapy aluminiowej, nowa rama przejścia drabinki w całości z aluminium (NA) 
04726/27/28 0,03 05298

Zawias do aluminiowej ramy przejścia drabinki w całości z aluminium (NA) 04726/27/28 
Blokada klapy (nowa) do sklejkowej ramy przejścia drabinki 
Profil zastępczy z aluminium 515,0 x 248,5 mm do sklejkowej ramy przejścia drabinki

0,40
0,15
0,84

05235
00861
05300

Części zamienne do stalowej ramy przejścia drabinki z pomostem drewnianym
dłu-
gość 

m

szero-
kość

m

ciężar 
ok. kg

jedn. 
opak. /
sztuk

Artykuł 
Nr

Klapa, drewno, 835 x 545 mm (NA), otwierana na bok, z otworem na uchwyt 03287
Pomost przejścia drabinki 1555 x 565 mm 03289
Zawiasy (1 para) lewy + prawy ze śrubami/nakrętkami 03286
Kątownik zaciskowy (blokada klapy) 03285

Części zamienne do podestu z drewna
dłu-
gość 

m

szero-
kość

m

ciężar 
ok. kg

jedn. 
opak. /
sztuk

Artykuł 
Nr

Okucie U do podestu 0,7 00554
Tuleja do okucia U (mała) 4 sztuk na okucie 0,01 00559
Tuleja do okucia U (duża) 2 sztuk na okucie 0,01 00560

Części zamienne do krawężnika z drewna
dłu-
gość 

m

szero-
kość

m

ciężar 
ok. kg

jedn. 
opak. /
sztuk

Artykuł 
Nr

Okucie krawężnika, ocynkowane, lewe wewnętrzne kątowe 0,16 00527
Okucie krawężnika, ocynkowane, prawe wewnętrzne kątowe 0,16 00528
Okucie krawężnika, ocynkowane, lewe zewnętrzne kątowe 0,16 00529
Okucie krawężnika, ocynkowane, prawe zewnętrzne kątowe 0,16 00530
Nit do okucia krawężnika 8 x 40 mm 0,01 00535
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Powierzchnia rusztowania 1 020 m2 510 m2 103 m2

Długość rusztowania x wysokość robocza w m 100,00 x 10,20 50,00 x 10,20 12,50 x 8,20

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE Nr art.
Rama pionowa stalowa 2,00 x 0,65 m 01538
Podest drewniany 2,50 x 0,29 m 01141
Stężenie 3,20 m do pola 2,50 m 00610
Poręcz tylna 2,50 m, 2x na 2 piętra 00696
Krawężnik 2,50 m na 2 piętra 01063
Krawężnik 0,65 m na 2 piętra 01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na 2 piętra 01543
Słupek poręczy 00686
Rama poręczy czołowej 0,65 m 01544
Trawersa stopowa 0,65 m 00662
Podstawka śrubowa 0,30 m 00357

WYPOSAŻENIE DODATKOWE Nr art.
Poręcz tylna 2,50 m, 2x na wszystkie piętra 00696
Krawężnik 2,50 m na wszystkie piętra 01063
Krawężnik 0,65 m na wszystkie piętra 01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na wszystkie piętra 01543
Aluminiowa rama przejściowa 2,50 m z drabinką 00862

Ciężar w kg 11 908,20 6 061,00 1 275,30

Powierzchnia rusztowania 1 010 m2 520 m2 98 m2

Długość rusztowania x wysokość robocza w m 99,00 x 10,20 51,00 x 10,20 12,00 x 8,20

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE Nr art.
Rama pionowa stalowa 2,00 x 0,65 m 01538
Podest drewniany 3,00 x 0,29 m 01142
Stężenie 3,60 m do pola 3,00 m 00611
Poręcz tylna 3,00 m, 2x na 2 piętra 00697
Krawężnik 3,00 m na 2 piętra 01064
Krawężnik 0,65 m na 2 piętra 01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na 2 piętra 01543
Słupek poręczy 00686
Rama poręczy czołowej 0,65 m 01544
Trawersa stopowa 0,65 m 00662
Podstawka śrubowa 0,30 m 00357

WYPOSAŻENIE DODATKOWE Nr art.
Poręcz tylna 3,00 m, 2x na wszystkie piętra 00697
Krawężnik 3,00 m na wszystkie piętra 01064
Krawężnik 0,65 m na wszystkie piętra 01058
Poręcz czołowa, podwójna, 0,65 m, na wszystkie piętra 01543
Aluminiowa rama przejściowa 3,00 m z drabinką 00865     

Ciężar w kg 11 074,00 5 836,40 1 181,70

SUPER 65  •  długość pola rusztowania 2,50 m

SUPER 65  •  długość pola rusztowania 3,00 m
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MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA PODESTÓW SYSTEMOWYCH RUX

Podest z drewna
zazębiany/klejony

150 x 29 x 4,8       
200 x 29 x 4,8      -- 
250 x 29 x 4,8     -- -- 
300 x 29 x 4,8    -- -- -- 

Podest profilowany z drewna 250 x 29 x 6,3        * 
300 x 29 x 6,3     -- -- 

Podest aluminiowy 150 x 29 x 4,8       
200 x 29 x 4,8       
250 x 29 x 4,8       
300 x 29 x 4,8     -- -- 
400 x 29 x 4,8    -- -- -- 

Podest stalowy 150 x 29 x 7,0       
200 x 29 x 7,0       
250 x 29 x 7,0      () 
300 x 29 x 7,0     -- -- 

Aluminiowa płyta podestu 150 x 59 x 4,5       
200 x 59 x 4,5      () 
250 x 59 x 4,5     -- -- 
300 x 59 x 4,5    -- -- -- 
400 x 59 x 4,5

Stalowa rama przejścia drabinki 250 x 59 x 5,2     -- -- 
250 x 59 x 5,2    -- -- -- 

Aluminiowa rama przejścia dra-
binki

200 x 59 x 8,9      -- 
250 x 59 x 8,9     -- -- 
300 x 59 x 8,9    -- -- -- 

Podest rusztowania Wymiary w cm
Klasa rusztowania wg DIN 12810/12811 ff Do rusztowania zabezpiecza-

jacego i dachowego1 2 3 4 5 6

 =  możliwe zastosowanie (l) =  potwierdzone dla 6,00 kN/m2

-- =  zastosowanie niemożliwe l* =  potwierdzone dla 7,50 kN/m2

n =  potwierdzone w próbach zrzutu

; nie nadaje się do nacisku na płaszczyznę podziału wg grupy rusztowania 6.

; nie nadaje się do nacisku na płaszczyznę podziału wg grupy rusztowania 6.
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SUPER 65/100
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Filie Scaform-rux działają w następujących krajach:
 
Belgia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hisz-
pania, Holandia, Kanada, Niemcy, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, USA i 
Wielka Brytania.
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