Stappenplan opbouwen professionele rolsteiger met montagehaken:
Stap 1 Monteer de wielen in de opbouwframes

.

Stap 2 Koppel de frames aan elkaar met 2 horizontaalschoren.
Monteer de schoorklauwen met de opening naar buiten.

Stap 3 Maak een kruis met twee diagonaalschoren

.

Monteer de klauwen met de opening naar beneden aan de
sporten op de tweede en zesde sport van het frame. (of eerste en vijfde)
(daarna de diagonalen op zevende spoor naar vierde spoor
bovenliggend frame zodat het een vast geheel wordt

Stap 4 Zet de steiger waterpas.
Aanpassen is mogelijk door de spindels te verstellen

Stap 5 Zet de wielen op de rem en blokkeer de wielen door
het remsysteem naar beneden te klikken

.

Stap 6 Bevestig de twee of vier stabilisatoren bij een werkhoogte vanaf 6,2 meter. Vrijstaand
zijn vier stabilisatoren benodigd, indien de rolsteiger niet vrijstaand gebruikt
wordt,bijvoorbeeld tegen een muur of gevel dan zijn twee stabilisatoren voldoende.

Stap 7 Plaats de platformvloer(en) in de vierde sport

.

Stap 8 Plaats twee opbouwframes met behulp van de montagehaken en bevestig deze met de
borgclips. (Hierdoor heb je de heupleuningen gemonteerd voordat je het platform opgaat
zoals verplicht sinds 2018.)
Vrijstaand dient er aan beide zijden van de rolsteiger een leuning geplaatst te worden. Indien
de steiger niet verder dan 15 cm van de muur verwijderd staat voldoet één leuning.

Let op de positie van de onderliggende platformvloer, deze hoort recht onder het luik te
liggen. De daarop volgende vloeren (zonder luik) dienen links/rechts van elkaar geplaatst te
worden bij een
rolsteiger van 135 cm breed, zodat mocht u onverhoopt vallen, de onderliggende vloer uw val
breekt.
Stap 10 Plaats de volgende platformvloer(en) op de vierde sport.
Stap 11 Klim aan de binnenkant van de sporten door het platformluik naar boven.
Stap 12 Plaats opnieuw de opbouwframes met de montagehaken en bevestig deze met de
borgclips.
Stap 13 Herhaal stap 8 t/m 10 tot de gewenste hoogte is bereikt.
Stap 14 Plaats de kantplankset rondom de bovenste 2 platformen.
De rolsteiger is nu gereed voor gebruik.
DEMONTAGE
Demontage dient in omgekeerde volgorde te gebeuren.
Te beginnen met het verwijderen van de kantplankset.

Bij vragen en/of onduidelijkheden, bel mij op 06-48271337
veiligheid staat voorop!

