


EN 1004
Klasse 3

Voorzien van VLP Voorloopleuning 
voor snelle en veilige opbouw 
volgens richtlijnen 2018

Platf ormen voorzien van 
handgrepen voor opti male 
handling. 
Lichtgewicht platf ormen 
ca. 30 % lichter.

Nylon wielen met extreem sterke
kantelrem. Belastbaar tot 800 Kg.
Spindel 280 mm. verstelbaar.

Speciaal gevormde opbouwpen
voorkomt klemmen. Hierdoor is
de rolsteiger zeer gemakkelijk 
op- en af te bouwen.

Nylon koppelingen voor-
komen schade aan de rol-
steiger en zijn gemakkelijk 
te verstellen.

EXPANDER ROLSTEIGER



Door de rolsteiger gevelvrij op te bouwen blij�  
de gevel goed bereikbaar.
Deze opbouwmethode is ideaal voor :

● Schilderwerken
● Gevelrepara� e en onderhoud
● Schoonmaakwerkzaamheden

De steiger wordt opgebouwd met een combina� e 
van VLP2 Voorloopleuningen en diagonale schoren.

Belangrijk:
Conform de huidge regelgeving dient valgevaar zowel 
� jdens de werkzaamheden als � jdens het opbouwen 
en a� reken te worden voorkomen. 
De rolsteiger dient in deze opbouw al� jd tegen de 
gevel aan te staan met een maximale tussenruimte 
van 15 cm.

GEVELVRIJ GEBRUIK



EN 1004
Klasse 3

Veilig en snel op te bouwen door 
1 persoon.

Eenvoudig door 1 persoon te 
transporteren als compacte 
trolley.

In hoogte verstelbaar wiel
met robuuste kantelrem.
ook geschikt voor buiten.

Tijdens het op- en afb ouwen 
kan het steigermateriaal aan de 
uitschuifb are haken gehangen 
worden.

Opti onele trapmodule speciaal 
ontwikkeld voor trappenhuizen.

EXPANDER   ONE

Afmeti ngen :
1270 mm.

830 m
m

.
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STEIGERTRANSPORTERS
Basic
Afsluitbaar



RDW
Gekeurd

Door de robuuste frameconstruc� e
is de steigertransporter zeer sterk.
Doordat de steigertransporter 
symmetrisch is ingedeeld, is deze 
al� jd in evenwicht.  

Geschikt voor rolsteigers tot
13 meter werkhoogte.

Zeer compact waardoor de 
steigertransporter ook geschikt 
is voor garageboxen.

STEIGERTRANSPORTER

A-kwaliteit KNOTT as
zorgt voor meer stabiliteit
en hee�  een langere 
levensduur.

B- Rijbewijs

Uitvoering   Art. nummer
190/250 Basic          254652
190/250 Afsluitbaar         254662
305 Basic          254653
305 Afsluitbaar         254663

A� eelding afsluitbare steigertransporter


