
Kwaliteitssymbolen
•  kwaliteitsgarantie volgens DIN EN 1004

10
JAAR
GARANTIE

Kwaliteitssymbolen
•  conform DIN EN 1004

Plaatsbesparend vouwbaar

Bij buitengebruik 
is ballastering 
nodig
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GARANTIE

Rol-klapsteigers
Met in hoogte verstelbaar steigerframe
In een handomdraai opgezet en klaar voor gebruik. De ideale werkhoogte 
kan m.b.v. het schuifmechanisme, zonder dat het platform hoeft te worden 
omgebouwd met een afstand tussen de sporten van 280 mm worden aangepast.

•  rondom lopende balustrade
•  groot werkplatform
•  totale belasting max. 200 kg/m²
•  stabiele aluminium klapconstructie
•  uitschuifbare zijsteun met stelschroeven ter compensatie van oneffenheden 

voor een hoge stabiliteit
•  4 zwenkwielen Ø 125 mm, met rem

Uitvoering [1] zonder opbouweenheid [2] met opbouweenheid
Werkhoogte tot ca. m 2,95 3,50
Steigerhoogte m 1,65 2,55
Platformhgte m 0,95 1,50
Steigermaat b x d m 0,85 x 1,80 1,45 x 1,80 0,85 x 1,80 1,45 x 1,80
Gewicht kg 35,8 52,8 48,2 67,2

550475 550486 550497 550511
--- --- --- ---

Werkhoogte max. m 4,50 5,60
Verstelbereik platformhoogte m 1,25 - 2,46 1,81 - 3,58
Steigerhoogte in-/uitgesch m 2,31 - 3,52 2,87 - 4,64
Platform lgte x brdte m 1,95 x 0,50 2,50 x 0,60
L x B m zo. zijsteun/uitgeschoven 2,30 x 0,80 / 2,30 x 1,90 2,85 x 1,20 / 2,85 x 2,30
Gewicht kg 92 119

510967 510968
--- ---

Direct meebestellen
Ballastgewicht 10 kg, prijs per stuk 510970 ---
(12 gew. x 10 kg bij gebruik in open lucht vereist)

Rol-klapsteigers
Past door een deur
Naar keuze zonder of met opbouweenheid, ideaal voor binnen en buiten in 
geringe hoogtes. Snel op- en af te bouwen zonder gereedschap.Ingeklapt 
plaatsbesparend te transporteren en op te slaan. 

•  steigergroep 3, belasting 200 kg/m²
•  robuuste aluminium constructie
•  automatisch vergrendelende scharnieren, steekverbindingen op de framedelen
•  weerbestendig, antislipplatform met luik van 9-voudig gelijmde en aan de rand-

en verzegelde zeefdrukplaat, hoekbescherming door robuuste metalen profielen
•  4 zwenkwielen Ø 125 mm, met rem

[1] Zonder opbouweenheid
•  werkhoogte tot ca. 2,95 m

[2] Met opbouweenheid
•  werkhoogte tot ca. 3,50 m
•  met rondom lopende balustrade


