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PRODUCTINFORMATIEFICHE Rolsteiger 

Fabrikant: 

(naam / adres) 

Altrex Belgium NV 

Puursesteenweg 335 

2880 Bornem 

www.altrex.be 

Afbeelding 

Link naar site: www.altrex.be ; 

www.steigersamenstellen.be  

Beschrijving: 

- Type

- Hoogste belastingklasse

Altrex aluminium rolsteiger RS Tower 51 Safe-Quick® 

☐ 2 (1,5kN/m²) ☒ 3 (2,0kN/m²) 

Werkvloer: Beschikbare vloerelementen 

☐ Aluminium werkvloeren 

☒ Houten vloerkaders 

Maximum vloerhoogte 

Binnen ☒  10.2 m zonder 

verankering 

meter 

Buiten            ☒ 10.2m zonder 

verankering   

meter 

Wielen: ☒ Geschikte wielen 

☒ Blokkeerbare wielen 

☒ Verstelbaar in de hoogte 

http://www.altrex.be/
http://www.steigersamenstellen.be/
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Bij te leveren documenten conform KB Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werken op 

hoogte 31/08/2005 

Documenten Beschikbaar 

Opbouwinstructies/werkmethode veilige montage/demontage zonder dat de 

gebruikers hiervoor bijkomende risico’s dienen te nemen 
☒ 

Schematische voorstelling (schema en details) van de montage en correct 

gebruik 
☒ 

Verankeringsschema ☒ 

Berekeningsnota of verwijzing naar conformiteitsverklaring NBN EN 1004 en ☒ 

Leuningen: 

Beschikbare leuningvoorzieningen: 

☒ Geïntegreerde leuningsystemen 

Toegang: 

Soort toegang Afkorting Aanduiding 

Trap A ☐ 

Trap met verkorte trede B ☐ 

Schuine ladder C ☐ 

Rechte ladder D ☒ 

Bijkomende 

uitrustingsmiddelen: Bijkomende uitrustingen Aanduiding 

Stabilisatoren ☒ 

Voorzieningen voor het plaatsen  van 

balast  
☒ 

Andere:   

Platformen in fiberdeck, doorloopframes, 

uitwijkconsole, .. 

Accessoires beschikbaar : steigerslot, 

steigerbumper, steigeraanhanger, … 

☒ 

Steigeronderdelen compatibel 

met andere merken: 
☒

☒

Ja 

Nee 

[Geef een citaat uit het document 

of de samenvatting van een 
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1298 

Checklist te controleren punten ingebruikname en periodieke controles ☒ 

Lijst van de onderdelen ☒ 

Manier van opslag en onderhoud ☒ 

Criteria voor vervanging en afkeuring ☐ 

Conformiteitsverklaring norm 

Gecertificeerd volgens norm NBN EN 1004 en 1298 ☒ 

Getest volgens norm NBN EN 1004 en 1298 ☒ 

Geen certificering of test ☐ 

Certificaat opgemaakt door: TUV 

Aanvullingen vanwege de fabrikant 

RS Tower 51 Safe-Quick rolsteiger smal (75 cm) 

Is er weinig ruimte beschikbaar om een steiger te plaatsen, dan biedt Altrex een uitstekende 

oplossing met de RS Tower 51. 

Het is uit te breiden met alle componenten uit de RS Tower 5-serie. Bovendien kan je de 

steiger koppelen aan andere toepassingen, zoals een loopburg of uitwijkconsole. 

Met de innovatieve Safe-Quick® Guardrail plaatst u voor het betreden van het platform een 

permanente leuning. Zo bent u rondom beschermd op elk niveau. 

Datum Opgemaakt door: 

27/4/2016 An Van Haelen 

Deze fiche maakt deel uit van de catalogus die kadert in de campagne ‘Veilig Werken op Hoogte’ van  Constructiv (2015-2017) 

Deze catalogus verzamelt de informatie die door de fabrikanten, invoerders of leveranciers is verstrekt. Constructiv draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de correctheid van de verstrekte informatie. Indien mocht blijken dat de informatie die via de catalogus wordt 

aangeboden, onvolledig of onjuist is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

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

De informatie 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 informatie. 
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