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I PRODUCTINFORMATIEFICHE I Rolsteiger

Fabrikant: Altrad Benelux nv 
(naam / adres) Leuvensesteenweg 238 

3190 Boortmeerbeek 
Tel: 015/50.94.10 
@: info@altrad.be 

Afbeelding 

Link naar site: www.altradbenelux.com 

Beschrijving: 
-Type Kamersteiger basismodule - L185 * B75 * H200 
- Hoogste belastingklasse

Werkvloer: 

Wielen: 
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D 2 (1,5kN/m2) 1Z1 3 (2,0kN/m2) 

Beschikbare vloerelementen 

D 

M . I h axmmm v oer oo�te 

Binnen � 

Buiten IZI 

IZI Geschikte wielen 

Aluminium werkvloeren 

Houten vloerkaders 

6 meter 

6 meter 

� Blokkeerbare wielen 

D Verstelbaar in de hoogte 
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Leuningen: 
Beschikbare leuningvoorzieningen: 
IZI I Gei'ntegreerde leuningsystemen 

Toegang: 
Soort toegang Afkorting Aanduiding 
Trap A 12{] 

Trap met verkorte trede B D 

Schuine ladder C D 

Rechte ladder D � 

Bijkomende 
uitrustingsmiddel en: Bijkomende uitrustingen Aanduiding 

S tabilisatoren IZI 

Voorzieningen voor bet plaatsen van D 

balast 
Andere: Liggers, diagonal en, vloeren met IZI 

en zonder luik 

Steigeronderdelen compatibel IZI Ja 
met andere merken: 

D Nee 

BU te le,·eren docu111e11te11 co1�{or111 KB Arbeidsmiddelen roor tijdelijke 11·erkc>n op 
hoogte 31/08/1005 

Documenten Beschikbaar 
Opbouwinstructies/werkmethode veilige montage/demontage zonder dat de IZI 

gebruikers hiervoor bijkomende risico's dienen te nemen 
Schematische voorstelling (schema en details) van de montage en correct IZI 

gebruik 
V erankeringsschema D 

Berekeningsnota of verwijzing naar conformiteitsverklaring NBN EN 1004 en IZI 

1298 
Checklist te controleren punten ingebruikname en periodieke controles D 

Lijst van de onderdelen IZI 
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Manier van opslag en onderhoud D 

Criteria voor vervanging en afkeuring D 

C01�formileils1·erklaring norm 

Gecertificeerd volgens norm NBN EN 1004 en 1298 IZI 

Getest volgens norm NBN EN 1004 en 1298 D 

Geen certificering of test D 

Certificaat opgemaakt door: TUV NORD - Nederland 

Aam•uflingen 1·a111rege de fabrikant 

Deze kamersteiger kunt u eenvoudig uitrusten met de PowerStairs steigertrap. Deze stelt u in 
de mogelijkheid om in alle veiligheid de kamersteiger te betreden tot een vloerhoogte van 

lm80. 

Datum 

7 Juni 2016 

Deze fiche maakl dee! uit van de catalogus die kadert in de campagne 'Veilig Werken op Hoogte' van Constructiv (2015-20 I 7) 

Deze catalogus verzamelt de infotmatie die door de fabrikanlen, invoerders of leveranciers is verstrekt. Constructiv draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de correctheid van de verstrekte informatie. Indien mocht blijken dat de infor matie die via de catalogus wordt 
aangeboden, onvolledig of onjuist is, kunnen bieraan geen rechten worden ontleend. 

Als de in deze catalogus opgenomen infonnatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Constructiv de grootst mogelijke inspanning leveren 
om dit zo snel mogelijk le corrigeren. 

De infmmatie die in deze fiche is opgenomen wordt verstrekt door de fabrikant/leverancier en valt onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid. Constructiv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook direct of indirect voorvloeiend uit het 
gebruik van de catalogus of van de in de catalogus ter beschikking gestelde infonnatie. 

© Constructiv 2015 - Ovemame toegestaan mits uitdrukkelijke toesternming van Constructiv en duidelijke bronvennelding. 
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