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APW Rolsteiger

De APW rolsteiger is ideaal om veilig en comfortabel op hoogte te werken.
Hij wordt aangeboden in de breedtematen 0.75 en 1.35 m, in de lengte
variaties 1.90, 2.50 en 3.05 m. De maximale werkhoogte van de 0.75 m
steiger is 14 m, van de 1.35 m steiger 22 m.

Productinformatie:
Frame
De sporten, voorzien van antislipprofiel,
zijn rondom gelast, én hebben een
wanddikte van 1.7 mm. De staanders
waartussen de sporten zijn gelast hebben
een wanddikte van 2 mm.
Platform
Gelast aluminium frame, voorzien van
watervast multiplex met een antislip
toplaag. De maximaal toelaatbare
werkbelasting is 250 kg per platform bij
gelijkmatige spreiding.
Schoor
Is voorzien van rondom gelaste klauwtjes
met automatische klauwvergrendeling,
dit bevordert het snel opbouwen en
afbreken van de steiger.
Wiel
Dubbel geremd Ø 200 mm nylon of rubber
zwenkwiel met spindel. De spindel is
30 cm in de hoogte verstelbaar.
De maximale belasting van het nylon wiel
is 500 kg, van het rubberwiel 250 kg.
Stabilisator
De stabilisator wordt aan het frame
bevestigd met een kunststof koppeling,
deze is makkelijkin gebruik en brengt
geen beschadiging aan het frame toe.
Is verplicht bij een werkhoogte vanaf
6.00 m bij een brede steiger, en vanaf
4.00 m bij een smalle steiger.
Kantplank
Aluminium kantplanken zijn eenvoudig
te monteren met kunststof kantplankhouders. Ze zijn verplicht op elk werkplatform. Deze kantplanken zijn bovendien
uitermate geschikt om reclame van uw
bedrijf op aan te brengen.
Deze steiger voldoet aan de
Norm NEN - EN 1004

Klauwtje

APW pen

Platform met luik L960
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